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 رابطة مفاهيم جزئی بامعنا، داللت و ارجاع
 

 *اهلل عالمی روح

 دانشیار دانشگاه تهران

 

مفاهیم جزئی با معنا، داللت و ارجاع یکی از مسائلی اسـت کـه همـواره ذهـن محققـین در فلسـفة        رابطةچکيده: 

دانان سنتی با تسـام  بسـیار در ایـن مسـ له      است. منطق منطق، زبانشناسی و فلسفة تحلیلی را به خود مشغول کرده
دهـد و بـر آن هـم داللـت      ء خاص ارجاع مـی  مستقلی دارد و مستقیماً به شی وارد شده، با اعالم اینکه جزئی معنای

اند، ولی به مرور زمان و خصوصاً با ظهور فلسفة تحلیلی این موضوع جایگاه واقعی خود  کند از کنار آن عبور کرده می
بسیاری رخ داد و بـه تبـآ آن    های معناست، مناقشه است. در اینکه اساساً آیا مفهوم جزئی معنا دارد یا بی را پیدا کرده

صورت بسـیار   است. این مقاله به بحث تطبیقی ولو به در نوع و ارجاع و داللت این مفاهیم، نکات بسیاری روشن شده
 است. باره پرداخته محدود و مختصر در این

 

 : داللت، ارجاع، معنا، جزئی و کلی، کاربرد ارجاعی، قضیه.  های کليدی واژه

                                                 
* Email: r.alemi@yahoo.com 
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 مقدمه
ترین بحث فلسفی  ترین و گسترده سی موضوعی است که شاید امروزه بتوان آن را مهمشنا معرفت
شود که اگرچـه همـة آنهـا بـا هـم       شمار آورد. این عنوان کلی شامل چندین موضوع دیگر می به

نوعی بر هم ترتب  هر حال به کنند اما به ارتباط دارند و هر کدام نقش بسزایی در مجموعه ایفا می
 دارند. 
مقاله بر آن است که سه مقولة معنا، داللت و ارجاع را در رابطه با هم و در راستای موضـوع   این
هـای منطقـی و فلسـفی     نظـور جنبـه  همین م تر مفهوم و مصداق مورد تحقیق قرار دهد. به اصلی
 مورد بحث قرار خواهد گرفت. ( هردو)

عنـوان   تند و همواره آن را بـه عنوان علمی مستقل ننگریس دانان مسلمان هرگز به منطق به منطق
دلیـل اسـت کـه در علـم منطـق       مقدمه و ابزاری برای فلسفه مدنظر قرار دادند و شاید به همین

نظری در مبانی  های بسیاری روا داشتند. با همة این اوصاف، آنچنان دقت مسامحه و چشم پوشی
کنـد کـه آن همـه     مـی  خورد که خوانندة آگاه را مجـاب  و مسائلی که مطرح نمودند به چشم می

اسـت.   تسام ، نه از باب جهل یا غفلـت علمـی، بلکـه از روی عمـد و بـه قصـد آمـوز  بـوده        
اند به درستی و بـا   خصوص آنان که در فلسفة تحلیلی قلم زده دانان و فالسفه غرب هم، به منطق

 اند.  قدرت در این موضوع وارد شده و دستاوردهای شگرفی به جهان علم عرضه نموده
ین مقاله هم از سر تعمّد و برای ایجاد تقابلی سودمند و هم از سر اجبـار بـرای افـزایش غنـای     ا

منـدی   محتوا به مقایسة مختصر بیان دیدگاههای مختلف خواهد پرداخت تا انشاءاهلل موجب بهره
 عالقمندان شود. 

 
 داری یعنی چه؟ معنا چيست و معنا

برد. یکی از این واقعیات  آن پی نمی  که هرگز حتی بهگاهی انسان آنقدر با واقعیتی آمیخته است 
داری است. قدر مسلم آن است که فهمیدن و شناختن امری ارادی نیست. انسـان   شناخت و معنا

کند و بـه   چه در ناحیه حواس و چه تخیل و چه تعقل بدون آنکه بخواهد و حتی بفهمد حس می
گیری و فعلیت یافتن این قوای ادراکی  نیان شکلبرد. ب پردازد و عقل خود را به کار می تخیل می

هیچ ارتباطی به اراده و خواست انسان ندارد ولی با این حال با کمك همان قوا، آدمی به شناخت 
شناخت مسیر شناخت خود را ارزیـابی نمـوده، منـابآ، مراحـل و مراتـب       گردد و با قدرت نائل می

را شناسایی کرده و از این پس قـدرت آن را   معرفت و نیز عوامل تسریآ و تحریك و تخریب آن
 ترین مقوله وجود ساحت بشری بپردازد.  و چیستی این شریف یابد که به قضاوت درباره هستی می

این انس ذاتی و الفت ابدی با ادراك، معرفت و شناخت است که همچون منشایی پر قدرت از نور، 
هستند که چشم به   اندکی از بزرگان قلمرو اندیشه دارد و تنها انسان را از نگاه به آن منبآ باز می

آن خورشید تابناك انداخته و با تحمل رنج مراحل آغازین، اندك اندك به آن نورانیت عادت کرده 
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گیرنـد بـه    پردازند. صور ادراکی که ناخواسته در ذهن انسان شکل می های آن می و به کشف راز
ند و به اواجازه فرارفتن از صـرف تصـورات جزئـی را    کن مرور در قالب معنا جای خود را حفظ می

االذهانی و بلکه ماجرای حدیث نفس از همین قرار است. ذهن بشر با کمك  دهند. خاصیت بین می
کند. پس معنا لب و اساس  دنیای معانی است که بیشترین ارتباط را با خود ودیگر اذهان برقرار می

آید و چه ماهیتی دارد و کدام قلمرو را شامل  جا پدید میاندیشه است و الجرم باید دانست که از ک
شود؟ آیا معنا و مطلق ادراك دارای قلمرو یکسانی هستند؟ یا دایره صدقشان متفاوت است؟ و  می

ای دارند؟ قدر مسلم اینکه متباین نیستند پس یا باید عالم صـدق نفـس    در این صورت چه رابطه
یا به عکس و یا هر کدام از جهتی اعم و از جهتی اخص باشند. االمری معنا، اعم از ادراك باشد و 

تر توضی   از آنجا که هدف اصلی این مقاله پرداختن به رابطه معنا، داللت، ارجاع و به عبارت دقیق
ماهیت ارجاع، خصوصا در مفاهیم جزئی است، سعی خواهد شد که از تمرکز بیش از حد روی هر 

اب شده و به تشری  آن رابطه پرداخته شود، ولی با این حال و بـه  های مذکور اجتن کدام از مولفه
 ها مطرح خواهد شد.  تناسب موضوع بحث، نکاتی درباره هر کدام از آن

 

 ادراك و معنا
توان گفت که رابطه ادراك و معنـا عـام و خـاص     اگر کمی با تأمل به این عناوین توجه شود می
تـری از معنـا اسـت. ادراك، هـر گونـه علـم و         ستردهاست. بدین شکل که ادراك دارای قلمرو گ

االمر است که هم ادراکات حسی، تخیلی و عقلی و حتی انواع شهود را هم  آگاهی نسبت به نفس
شود. اینکه مراحل تکوین و تکوّن شناخت بشری چیست و چگونه اسـت، از   )به نوعی( شامل می

ر است جهان ادراك آدمی ازحس آغاز شده دایرة توجه این مقاله خارج است ولی آنطور که مشهو
شود. وصف ادراك حسی، جزئـی بـودن آن    و در کاملترین مراحل خود به ادراکات عقلی ختم می

کنـیم، در   شنویم یا بویی استشمام می کنیم و یا صدایی می ای نگاه می است. هنگامی که به شی
آید که همان واقعیت  ن پدید میهمان مرحله و مرتبة تماس مستقیم، حالتی در ذهن و نفس انسا

نامند. ادراك همان تفـاوتی اسـت کـه انسـان در      متشخّص و منحصر به فرد را ادراك حسی می
یابـد. ایـن ادراك حسـی کـامال جزئـی یحقیقـیو اسـت و         نفس خود در مقایسه با قبل از آن می

رفته و به حافظـه و   ای که با قطآ آن ارتباط بطور کامل از میان باشد به گونه منحصر به خود می
ای از هستی ندارد. بـدیهی اسـت در    قوه تخیل سپرده شده و دیگر با شاکله محسوس هیچ بهره

مرحله باالتر و بعد ازاحساس، قوه خیال فعال شده و آنچه را که احساس بـه آن تحویـل داده بـا    
که قبالً احساس کند، آن تصویر یا صدا یا بو  تغییراتی ولی به همان شکل جزئی در خود حفظ می

کند و پس از این مراحـل اسـت    دیگری در حافظه استمرار وجود پیدا می  شده بود اینك به شکل
دهد در مکاتب مختلـف فلسـفی    یابند. اینکه چگونه این مهم رخ می که ادراکات عقلی فعلیت می

برخوردارند  مورد بحث قرار گرفته است ولی همین قدر باید تأکید کرد که ادراکات عقلی از کلیت
 کند.  و دقیقاً در همین مرحله است که ادراك کلی تحقق پیدا می
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توان پذیرفت که همة انواع و انحاء ادراکات از ماهیتی برخوردارند که آگـاهی   بدین ترتیب می
در مقابل جهل است. هر نوعی از ادراك دافآ جهلی است که فاعل شناسـایی نسـبت بـه آن    

و با دقت باید توضی  داد این است که همه ایـن ادراکـات واجـد     موضوع دارد. آنچه که اینك
معنا نیستند. اگر معنا در معنای بسیار موسآ و غیر دقیق آن که معادل آگاهی است بکار بـرده  
نشود که نباید هم بشود، آنگاه باید گفت که ادراکات جزئی فاقد معنا هستند اگر چه این امر به 

زند، معنا فقط در مفاهیم کلـی قابـل طـرح اسـت. ایـن       ای نمی ماهیت ادراکی آنها هیچ لطمه
برداشت دقیق و تخصصی از معنا باتعالیم فلسفی و منطقی نیز سـازگار اسـت. شـاید در ابتـدا     

شـوند ولـی    بسیار دور از ذهن به نظر برسد که برخی مفاهیم اگر چه ادراك و آگاهی تلقی می
داری مفاهیم اسـت.   دقت کرد که ادراك، اعم از معنا فاقد معنا باشند. برای رفآ این شبهه باید

داری  دارد که کلیت داشته باشد. اساساً قابلیت تعریف مـالك دقیقـی بـرای معنـا     مفهومی معنا
کنـد اگـر چـه بـه نحـو مسـتقیم و        مفاهیم است. هنگامی که انسانی به یك شیء نگـاه مـی  

بندد ولی این نحوه  آن نقش می شود و صورتی ادراکی در محسوس حالتی در ذهن او پیدا می
ادراك دارای معنا نیست و صرفاً یك ادراك است. سنگینی قبول این مطلب شاید به این دلیل 

فـالن ادراك یـا   »رسد اینکه گفته شود  هم باشد که شکل سالبه قضیه بسیار بعید به نظر می
گردد. حال آنکه در  یاز نظر عرف مساوی لغو و بیهوده بودن تلقی م« معنا است فالن تصور بی

داری منطقی است. در علم  این نوشتار منظور از فاقد معنا، فقدان ویژگی کلیت و در نتیجه معنا
منطق و در جای خود آمده که متعلق تعریف، مفاهیم کلی است و جزئی نه کاسـب اسـت نـه    

اك داری است. بـدین ترتیـب تفـاوت میـان ادر     مکتسب. تعریف منطقی در حقیقت همان معنا
داری آن گاه تحقق دارد که بتوان  شود. معنا داری مفاهیم کلی روشن می حسی و جزئی با معنا

با ترکیب منطقی مفاهیم و درحقیقت معانی دیگر به معنای مفهوم مورد نظر وقوف پیدا کرد و 
توان به مفاهیم جزئی دست یافت.  نهایت مفاهیم کلی هرگز نمی روشن است که با انضمام بی

داری همین است و ضوابط آن در مباحث منطقی به تفصـیل مـورد بحـث قـرار      از معنا منظور
نداشـتن   تـوان تصـور صـحیحی از معنـا     گرفته است و تنها با توجه به این مطلب است که می
هـا بدسـت آورد. در نتیجـه ادراك اعـم از      مفاهیم جزئی و در عین حال آگـاهی داشـتن از آن  

دار نیسـت.   دار نوعی ادراك است ولی هر ادراکی معنا مفهوم معنا داری است و با اینکه هر معنا
آنجا که مثالً با یك صدای خاص با قدرت شنوایی روبرو هستیم ادراك جزئی تحقق یافتـه و  
صورتی در ذهن و نفس هم پدید آمده ولی جز همان صورت خاص حقیقت )و یا حتی( اعتبـار  

جزئـی در کـار اسـت و مصـداقش همـان واقعیـت       دیگری به نام معنا وجود ندارد. آن ادراك 
اعتبـار   (خارجی است حال آنکه در مورد مفاهیم کلی حقیقت )یـا بـه تعبیـر برخـی متفکـرین     

دیگری وجود دارد که همان معنا است. اما اینکه ماهیت معنا چیست و آیـا از واقعیتـی عینـی    
ذهنی است )آنطور که ارسطو  برخوردار است )آنگونه که افالطون معتقد بود( یا صرفاً واقعیتی
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گفت( و یا صرفاً یك اعتبار است، از دایره موضوع این مقاله خارج اسـت و تنهـا هـدف در     می
 و ادراك است که مختصراً به آن اشاره شد.   این بخش تبیین رابطه معنا

 

 داللت و ارجاع
نان چه در شـرق  حقیقت آن است که تا زمان ظهور فلسفة تحلیلی در حوزه تفکر غرب، منطق دا

شناختند و به همین دلیـل هرگـز    و چه در غرب، غالباً منطق را به عنوان ابزار ورود به فلسفه می
به آن به عنوان علمی مستقل، به معنای دقیق علمی، ننگریستند و اگر چه در هر دو حوزه، گاه و 

ی این توفیق هرگـز  شدند که سعی در کشف رموز این علم داشتند ول دانانی یافت می بیگاه منطق
هـا و   به نحو قابل قبول بدست نیامد. این امر موجب شد که سراسر مباحث منطـق بـا مسـامحه   

گـاه در   دقیقی همراه باشد که نویسندگان علیرغم علم کامل بـه آنهـا، هـیچ   غیر تر( نکات  )دقیق
نـار آنهـا عبـور    صدد رفآ آنها برنیامدند و همواره با صبغه آموزشی و مقدمه دانستن این علم از ک
بایست سـازوکارهای   کردند. برای آنان غایت، کشف حقایق وجود در فلسفه بود و منطق تنها می

 صوری این مهم را فراهم نماید. 
یکی از این مباحث بحث داللت است. تفصیل این عنوان در کتب منطقی مذکور اسـت و صـرفاً   

فه دال، مدلول و داللت مورد بحث قرار آوری باید تذکر داد که در بحث داللت، سه مؤل جهت یاد
گرفته است. و آنگاه داللت به انواع طبعی و عقلی و وضعی تقسیم شده و هر کدام هم به لفظـی  

اند و نهایتاً هم آمده که علم منطق تنها با داللت وضعی لفظی سـروکار   و غیر لفظی تقسیم شده
ای که باید به آن پرداخت، اینکه  . نکتهگیرد دارد که ورود به بحث معنا هم در همین جا شکل می

در حقیقت داللت فقط با عقل همراه است و مقسم واقعی، داللت عقلی است که باید به دو قسم 
وضعی و غیر وضعی تقسیم شود و انقسام به طبعی و عقلی و وضعی با اغراض غیر دقیق اسـت  

کند کـه   جا اهمیت بیشتری پیدا میهای عرفی است. این مطلب از آن که صرفاً بر گرفته از کاربرد
در بررسی احکام داللت و ارجاع هیچ راهی جـز توسـل بـه عقـل صـرف وجـود نـدارد و سـایر         

 های عرفی و مانند آن اعتبار ندارند.  برداشت
اینك باید با دقت نظر به ماهیت داللت پرداخت و تفاوت آن را با ارجاع مشخص نمود. ذکر ایـن  

شوند ولـی   یك منظر، داللت و ارجاع مترادف و به نوعی هم مصداق مینکته اهمیت دارد که از 

ای و نقادانـه اسـت کـه در آن دیـدگاههای متفکـرین       از آنجا که غرض این مقاله بحثی مقایسه

ای کـه    بزرگی همچن راسل و استراوسن مورد توجه قرار گرفته، تفاوت داللـت و ارجـاع بازمینـه   

کننده خواهد داشت. منظور از ارجاع در این نوشتار آنجاسـت   توضی  داده خواهد شد، نقش تعیین

که یك لفظ و یا یك اسم به مصداق معینی دسترسی ایجاد کنـد و داللـت آن اسـت کـه یـك      

مفهوم و لفظ بر معنایی منطبق گردد. شاید بتوان ارجاع را به اقسامی از داللـت مثـل طبعـی یـا     

شود و یا سرخی رنـ  انسـان نشـان از     ؤثر برده میعقلی تطبیق داد مثل آنجا که از اثر پی به م
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واقعیت ترس یا شرم داشته باشد. ولی این تطبیق هم دقیق نیست. زیرا آنجا کـه از اثـر پـی بـه     

شود و نه به نحو جزئی حقیقی و در   شود، ماهیت این مؤثر به نحو کلی شناخته می مؤثر برده می

لزوماً علت مباشر طبیعی. به هر حال در ارجـاع،   گردد و نه ما کشف می های طبعی هم علة داللت

رسد  رسیدن به مصداق اصل است. ارجاع مثل آنجا که انسان از اسم خاص به شخص خاصی می

کند. )اگر چه  مثال با شنیدن و فهم لفظ و مفهوم حافظ به آن عارف و شاعر بزرگ دست پیدا می

آورد و نه وجود عینی و مادی(. با ایـن   یآن واقعیت را در قالب همان مفاهیم و تصورات بدست م

توان پذیرفت که اطالق اصطالح داللت به مواردی همچون اسـم خـاص و مصـداق     توضی  می

 گونه موارد استفاده از ارجاع به مراتب بهتر است.  خاص خیلی دقیق نیست و در این

فه شود. در داللت، برای آنکه این تفاوت بهتر تبیین گردد مناسب است نکاتی به بحث قبلی اضا
شنونده از دال که یك مفهوم است )و یا یك پدیده طبیعی و یا واقعیتی دیگـر( بـه مـدلول پـی     

برد که مدلول ممکن است یك مفهوم، یك واقعیت طبیعی و یا واقعیتـی دیگـر باشـد. وجـه      می
ل، ها، دسترسی به امر دیگری است که همان مدلول است. مـدلو  مشترك همه این اقسام داللت

گاه یك معنا و مفهوم است )داللت وصفی لفظی( و گاه یك واقعیت )ترس درونی فردی که رن  
ای که اینك در جای خود نیست و یا واقعیتی مثل وفات یك فرد  ا  پریده و یا سرقت شی چهره

ها، آن واقعیت و آن معنـا منفـرد و    در مواجهه با اعتبار سیاه پوشیدن یك گروه( ولی در همه این
ای خاص است. این امر، گاه با اعمال طبیعی  تعین نیست. اما در ارجاع، مقصود دستیابی به شیم

دهـد   نگریم و یا فردی کتاب خاصی را به دست ما می ای را می دهد مثل هنگامی که شی رخ می
های عقلی و طبعی نیست( مورد نظر نیست. گاهی هم  شباهت به داللت که این نوع ارجاع )که بی

ای خاص  خاص یا اسم اشاره به شی  گیرد مانند اینکه گاه با شنیدن اسم با لفظ صورت می ارجاع
هـای مختلـف    که به قرینه« آن سردار بزرگ»و یا « حافظ»شود  رسیم مثل آنجا که گفته می می

رسد. نکته مهم اینکـه در اینگونـه مـوارد هـم لزومـاً       شنونده )باالمکان( به دو مصداق خاص می
شود. بلکه آن مصداق هم از طریق مفـاهیم در   نی باالختصاص نزد شنونده حاضر نمیواقعیت عی

نامند. هدف هم در این مقاله  کند، منتهی مفهومی که منطقاً آن را جزئی می ذهن او تحقق پیدا می
این است که ماهیت مفهوم جزئی و نقش ارجاع، داللت و معنا در آن مشـخص گـردد. بنـابراین    

سازد دستیابی به مصداق مفهوم جزئی  ها به طور کامل متمایز می را از انواع داللتآنچه که ارجاع 
 است حتی اگر این دسترسی باز هم به وساطت مفاهیم و یا تصاویر و مثل آنها باشد. 

داری و  رسیم که در آن دیدگاه راسل در باب اسـم خـاص و معنـا    اینك به بخش اصلی مقاله می

منجر و بعدها توسط استراوسن نقد شد و در جریان  های معین وصف یت وررابطه آن با صدق به 

 دانان مسلمان نیز به اختصار در این مقاله مطرح خواهد شد.  توضی  این ماجرا تفکر منطق

با نهایت دقت و تفصیل، دیدگاه برتراندراسل « درباره ارجاع»استراوسن در مقاله بسیار مشهور  

کند. از نظر او انسان  باط آن با داللت و ارجاع، معنا و صدق، نقد میرا در باب مفاهیم جزئی و ارت
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ای واحد یا رویداد یا مکان و یا عملـی مشـخص از    معموالً برای ارجاع به فردی مشخص یا شی

، اسـم  «آن»یـا  « این»ترین این امارات و عبارات همان اسماءاشاره  کند. مهم عبارات استفاده می

و اسـامی  « آن»، «او»، «من»و ضمایر شخصی غیر انسانی مثل  خاص، ضمایر شخصی انسانی

کنـد   باشد. او تأکید می است، می« ال»و درعربی « THE»بعد از عالمت معرفه که در انگلیسی 

دان و یا فیلسوف تحلیلی آن است که هر یك از ایـن   ترین وظیفه یك فیلسوف یا منطق که مهم

ها را روشن کند. بسیاری از مغالطات از  دهای مختلف آنموارد را موشکافانه بررسی کرده و کاربر

همین ناحیه برخاسته که متفکرین بزرگ حاالت و انحـاء مختلـف کـارکرد ایـن اصـطالحات را      

و یا حتـی   THEای مثل  اند. به قول او عالئم معرفه نادیده گرفته و همه را یکسان استفاده نموده

ای پیـدا   دارند و به تبآ هـر کـاربرد، معنـای جداگانـه     ضمائر و یا اسماءاشاره کاربردهای مختلفی

ها صادر نمود. به عنوان مثـال در دو جملـه    کند. پس نباید حکم واحدی دربارة هر کدام از آن می

«The whales are mammal » و«The whale struck the ship » عالمت«THE »  کـامال

تـوان آن را عالمـت    اول به هیچ وجه نمـی کند. در جمله  های متفاوت بلکه متضاد ایفاء می نقش

انـد   دهنده دو مصداق معـین  نشان« THE»معرفه دانست در حالیکه در جمله دوم هر دو عالمت 

یعنی عمل ارجاع در دومی بطور واض  شکل گرفته است درحالیکه در اولی اساساً ارجاعی در کار 

را نیز مورد نقادی قرار دهـد   نیست، استراوسن برای آنکه تفاوت اسم خاص و وصف معین راسل

اسم خاص است « ناپل ون»برد که در آن  بهره می« ناپل ون بزرگترین سرباز فرانسه بود»از مثال 

اسم خاص نیست، اگر چه تنها یك مصداق داشته باشد که « بزرگترین سرباز فرانسه»در حالیکه 

 این است که در جمالتی مثلهمان ناپل ون باشد. اینك سؤال مهمی که راسل با آن روبرو است 

مصـداق بـودن موضـوع آن چـه تحلیلـی       داری جمله با بی و معناS« یپادشاه فرانسه عاقل است»

  :خواهد داشت؟ به نظر استراوسن، راسل باید یکی از دو مدل زیر را پذیرفته باشد

 

 است.  Sموضوع « پادشاه فرانسه»دار است پس  معنا S. اگر 1 :الف
 دربارة پادشاه فرانسه است.  Sار است پس د معنا S. اگر 2
        دربـارة چیـزی نیسـت و در    S. اما اگر پادشاه فرانسـه بـه هـیچ شـکلی واقعیـت نـدارد پـس        3

 نتیجه دربارة پادشاه فرانسه هم نیست. 
داشـته   دار است پس باید در یك جهان مفروض، پادشـاه فرانسـه وجـود    معنا S. بنابراین چون 4

 باشد. 
 صادق یا کاذب است.  Sدار است پس  معنا Sگر . ا1 ب:
 صادق و گرنه کاذب است.  S. اگر پادشاه فرانسه عاقل باشد 2
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 باشد. داشته دوجوشوند که پادشاه فرانسه  . اما این دو جمله موقعی متصف به صدق یا کذب می3
 وجود باشد. دار است پس نباید در یك جهان مفروض پادشاه فرانسه م معنا S. بنابراین چون 4
 

کدام از دو تحلیل فوق را بپذیرد و ناگزیر خواهد شـد تـا راه    تواند هیچ هی است که راسل نمیبدی

دیگری پیدا کند. راسل با شیوه فالسفه تحلیلی تال  کرد تا به لحاظ دستوری و منطقی راهـی  

لحاظ دستوری، اگر چه به « پادشاه فرانسه»برای حل مشکل بیابد. تحلیل او این بود که عبارت 

عبارتی اگر چه موضـوع جملـه    موضوع جمله است ولی به لحاظ منطقی موضوع قضیه نیست. به

محمـول در کـار    –مورد نظر اسم خاص به نظر میرسد ولی از نظر منطقی اصالً قضیه موضوع 

نیست. بلکه این جمله ترکیبی از چند قضیه است که تنها یکی از آن مجموعـه، قضـیه وجـودی    

 گردد. اگر به شکل تحلیل شده نوشته شود مغالطه آشکار می است که

مصداق  گیرد که راسل پنداشته، اگردر یك جمله موضوع بی جا شکل می انتقاد اصلی استراوسن همین

ای معنای حقیقی  محمولی ندانیم. یعنی اگر جمله –باشد تنها راه حل این است که جمله را موضوع 

محمولی نیست. از  –ای خاص ارجاع دهد و اگر ندهد دیگر موضوع  داشته باشد باید موضوع به شی

فقط و  -1گوید:  گذارد و می جاست که راسل میان اسم خاص منطقی و وصف معین فرق می همین

معنـا   اسم خاص منطقـی بـی   -2محمولی است.  –فقط اسم خاص منطقی موضوع قضیه موضوع 

که اصالً معنای اسم خاص چیزی جـز همـان    است مگر آنکه حداقل یك مصداق داشته باشد. چرا

مصداق نیست. اما این تحلیل راسل درست نیست و عباراتی که در کـاربرد ارجـاع مشـخص بکـار     

اند و نه وصف معین. در حقیقت جمالتی که هم معنا  میروند به قول استراوسن نه اسم خاص منطقی

کـدام از ایـن دو دسـته     شوند در هیچ غاز میدهند آ دارند و هم با عباراتی که ارجاع واحد را نشان می

اند نه لزوماً توصیفی. تحلیل راسـل بـا    گیرند یعنی این عبارات نه لزوماً اسم خاص منطقی جای نمی

پادشاه فرانسه  -1ترکیبی است از سه جمله  Sکند که  و را اینگونه تحلیل میSشیوه خود آن جمله ی

چیزی که پادشاه فرانسه باشد وجود  -3انسه وجود ندارد. بیش از یك پادشاه برای فر -2وجود دارد. 

آید که  حل پدید می رسد این راه ندارد و عاقل هم نیست. و از عطف این سه جمله که به تناقض می

اصالً موضوع جمله نیست. اما آنچه که راسل فرامو  کرد به آن پاسخ دهد ایـن  « پادشاه فرانسه»

 ار است ولی موضوع حقیقی ندارد. د معنا Sسؤال مهم بود که چگونه 

 1Aدهد. از نظر او بایـد میـان    اما در مقابل این مشکل، استراوسن راه حل خاص خود را ارائه می

)یـك  1B)بیان جمله( تمایز قائل شد ودر نتیجه بایـد میـان    3A)کاربرد جمله( و  2A)یك جمله( 

پادشاه فرانسه »ل شد. مثال اگر جمله )بیان یك عبارت( تمایز قائ3B)کاربرد عبارت( و 2Bعبارت(، 

در زمان لوئی چهاردهم یا پانزدهم گفته شود منظور همان افراد خاص هسـتند و در  « عاقل است

هر دو زمان ممکن است صادق یا کاذب باشند و اگر در زمان لوئی چهـاردهم گفتـه شـده باشـد     

هـای   تلـف ارز  هـای مخ  منظور فقط همان یك شخص خاص است. پس یك جمله در کاربرد
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کند و منظور از بیان هم ابراز و اظهار معنا، چه کتبی، چه شفاهی و یا هر شـکل   مختلف پیدا می

تنهایی لحـاظ   دیگری است. در عین حال باید توجه داشت که اگر کاربرد و بیان یك عبارت را به

کـذب  کنیم متعلق صدق و کذب نیست و تنها هنگامی کـه در جملـه بکـار رود قابـل صـدق و      

ای کامل مورداستفاده قرار گیرد و تا  دهد که عبارت در جمله شود. اساساً ارجاع هنگامی رخ می می

 کند. هنگامی که جمله متصف به صدق و کذب نگردد، عبارت خاصیت ارجاع پیدا نمی

آنچه که استراوسن در نقد راسل درباره عبارت و رابطه آن با ارجاع گفته است حاوی نکات دقیقی 
اند. خالصه مطلب  االقتباس به آن توجه کرده سینا در اشارات و خواجه نصیر در اساس که ابن است

حد ذاتها قابلیت صدق و کذب دارد ولی فعلیت یافتن این قابلیت بـه ذات جملـه و    فی اینکه قضیه
قضیه نیست بلکه به کاربرد و نیز مجموعه شواهد و قرائنی است که در ذهن گوینـده و شـنونده   

دار است،  معنا« پادشاه فرانسه»معنای مستقل دارد و هم عبارت  Sود دارد. به عبارتی هم جمله وج
ولی این عبارت اگر چه داللت بر معنای خاصی دارد ولـی هـیچ ارجـاعی در آن نیسـت. ارجـاع،      

ای که به نوبه  خاصیت کاربرد عبارت در قالب جمله است آن هم نه صرف یك جمله، بلکه جمله
چهارچوب کاربرد خاصی قرار گیرد. یعنی عبارت به خودی خود مسـتلزم مصـداق واقعـی    خود در 

گیرد و داللت  نیست و ارجاعی هم به فراتر از معنای خود ندارد و درحقیقت آنجا که معنا شکل می
شود و دیگر این مسیر ادامه پیـدا   رخ میدهد همان مدلول، مصداق فرضی و ذهنی آن مفهوم می

اگر این مفهوم در جمله تام و کاملی ظاهر شود، دو گونه است. ممکن است گفته شود کند. اما  نمی
ای است با فعل مضارع کـه در اینجـا هـم     که صرفاً نمایشگر قضیه« پادشاه فرانسه عاقل است»

ارجاعی در کار نیست ولی اگر قضیه متصف به صدق یا کذب گردد آنگاه لزوماً قرائنی در کار بوده 
ا شنونده را به تصدیق یا تکذیب رسانده است. اگر تصدیقی صورت گیرد لزوماً ارجاع که گوینده ی

هم در کار است ولی اگر قضیه کاذب باشد و گوینده )یا شنونده( با علم به این کذب اذعان نماید، 
باز هم لزوماً ارجاعی در کار است اما اگر سلب به لحاظ انتفاء موضوع باشد دیگر ارجاعی در کـار  

ست که در این حالت باید بررسی کرد که سالبه به انتفاء موضوع چه حکمی دارد. بنابراین به هر نی
شود، و نه غیر و تأکید استراوسن  ترتیب فقط بعد از مرحله صدق و کذب تکلیف ارجاع روشن می

ای در این  گیرد به همین جهت است. او برای آنکه هیچ شبهه که ارجاع در کاربرد جمله شکل می
کند که اگـر   اشاره می« من»ترین نماد ارجاع یعنی ضمیر متکلم وحده  باره باقی نماند به برجسته

شود ولی اگر در قالب جمله ادا نشود هـیچ ارجـاعی    چه به وضوح تنها بر یك مصداق منطبق می
 در حقیقت و فی حد نفسه کلی است نه جزئی.« من»نخواهد داشت. یعنی 

« مـن »توان بیشتر از این برداشت کرد که هر عبارتی، حتـی   ن نمیاز مجموعه مقاالت استراوس
نگـر بـه لـوازم     کند. اما اینکه آیا این فیلسـوف ررف  تنها در کاربرد جمله خاصیت ارجاعی پیدا می

بحث خود واقف بوده یا نه، قابل تأمل است. اما مناسب است که بعضی دقایق مطلب تـذکر داده  
است این است کـه مفهـوم    که در فلسفة اسالمی بدان تأکید شده ترین نکاتی شود. یکی از دقیق
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تر اینکه اصالً مفهوم جزئی وجود ندارد و لذا هیچ تفاوتی  بماهو مفهوم همیشه کلی است و دقیق
از جهت کلیت نیست. در عین حـال در جـای   « عارف»و « شاعر« »حافظ»میان مفاهیمی مثل 
آید اما آنچه  ت مفهوم کلی هم مفهوم جزئی بدست نمینهای است که از اجتماع بی خود ثابت شده
شود یك مفهوم جزئی منطقی شود مجموعه قرائن و شواهد و اماراتی است کـه در   که باعث می

علم گوینده )یا شنونده( خارج از ذات مفهوم و از قبل وجود داشته است و این مجموعه همچـون  
گرداند. بدین ترتیـب   شده و آن را خاص می یك فلش در دل مفهوم و یا در کاربرد مفهوم لحاظ

به سه شکل قابل فهم است. یکبار به صورت مفهوم بماهو مفهوم، که کلی « سقراط»لفظی مثل 
است و دیگر بار مفهوم به عنوان صرفاً یك اسم که باز هم کلی اسـت و قابـل صـدق بـر افـراد      

هایی به فردی چون اسـتاد   قرینهبا « سقراط»متکثر است و حالت دیگر، آن هنگام که مثال لفظ 
یابد و تنهـا در اینجـا جزئـی     افالطون ربط پیدا کرده و بر او صدق کرده است و در آنجا تعین می

است. بدیهی است آن معلومات سابق چه گفته شود و چه نشود در ذهن گوینده )شنونده( کارکرد 
موجـب شناسـایی و تطبیـق و    های متعدد این مفهـوم را تشـکیل داده و    خود را داشته و محمول

طور است. مفهومی کلی است و هنگامی کـه توسـط    هم همین« من»گردد. لفظ  نهایتاً ارجاع می
رود خاصیت ارجاع خـود را نشـان    یك فرد در اطالق برخود  )و نه آن دو حالت دیگر( بکار می

ن مجموعـه  در فلسفه استراوسـن همـا  « کاربرد»دهد. بدین ترتیب میتوان گفت که اصطالح  می
کند و انسان در مواجهـه بـا آن    دار می های ما تقدمی است که مفهوم را جهت دار و نشان آگاهی

پندارد که مفهوم بماهو، جزئی شده است در تکمیل  مفهوم بعضاً التفاتی به آن قرائن نداشته و می
و از این مطلب باید گفت که اسم اشاره هم همین طـور اسـت. عالئـم معرفـه هـم همینطورنـد       

توان به این نکته بسیار مهم رسید که اسم خاص حقیقتاً معنا ندارد و تنهـا خاصـیت    جا می همین
ارجاع در آن قابل پیگیری است و اگر به معنای آن لفظ )اسم خاص( توجه شود دیگر ارجاعی در 

بـر فـردی خـاص منطبـق شـود و      « محمـود »کار نخواهد بود. مثال اگر لفظ و اسم خاصی مثل 
تـوان گفـت    ی صورت گیرد به هیچ وجه معنای لغوی آن در این ارجاع نقش ندارد و لذا میارجاع

اسم خاص ازهمین جهت معنا ندارد و آنجا که معنای آن لفظ مورد نظر است دیگر اسـم خـاص   
 نیست و یك مفهوم کلی است که ارجاعی هم نخواهد داشت. 

ت و اشـاره و ارجـاع و صـدق و کـذب از     های جمـالت و عبـارات اسـ    خالصه اینکه معنا از کارکرد

های کاربرد جمالت و عبارات است، معنا عمومیت دارد و کاربرد به این عمومیـت تخصـیص    کرد کار

سازد. بنابراین به قول استراوسن سوال از اینکه یك  زند و زمینه ارجاع و صدق و کذب را مهیا می می

ادل این نیست که عبارتی که گفته شـد در همـان   دار است یا نه، به هیچ وجه مع عبارت یاجمله معنا

 ای که گفته شد در همان شرایط خاص صادق است یا نه؟  دهد یا نه؟ و جمله شرایط خاص ارجاع می

پنداشت اشاره و ارجاع )بـه   توان گفت که ریشه مغالطه راسل آن بود که می با این توضیحات می

تمـایز قائـل نشـد. او میـان      2Bو  1Bمیان  داری است و هرگز فرض که تحقق یابد( همان معنا
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داری را نیز با ارجاع خلـط نمـود. بـه زعـم او اگـر       عبارت وکاربرد آن خلط کرد و لذا ماهیت معنا

عبارتی یك کاربرد ارجاعی واحد و مشخص داشته باشد معنای آن عبارت باید همان چیزی باشد 

حتی یك توصیف معین در هر کـاربرد،  است در حالیکه مصداق یك عبارت،  که به آن ارجاع شده

 چیزی جداگانه است. 

اما بسیار بجاست که اشاره شود که استراوسن هم در نقد راسل به حقیقتی مهم توجه نکرده است و 
آن اینکه هیچ لزومی ندارد که هر مفهومی که مدرَك است و نوعی ادراك در آن ملحوظ است دارای 

وضی  داده شد، دایره صدق ادراك وسیآ تر از معنا است و به عنوان معنا باشد. همانطور که قبالً هم ت
نمونه، اسم خاص )در لحاظ اسم خاص و نه مفهوم بماهو مفهوم( اگر چه نـوعی ادراك اسـت ولـی    

دهند فاقد معنا  معنا ندارد کما اینکه یکایك ادراکات حسی در زمان احساس که جزئی را تشکیل می
داری هر عبارت را مسلم انگاشته، مطلبی است که از دقت خالی است  معناباشند. اینکه استراوسن  می

 زند.  ای نمی اگر چه خوشبختانه به موضوعی که این مقاله به آن اشتغال دارد لطمه
داری بـه   راسل در تحلیل خود برای رسیدن به پاسخ نهایی در عـدم تمـایز میـان ارجـاع و معنـا     

دو برداشت صحی  ودو برداشـت غلـط ارائـه کـرده     « S»بست رسیده است. راسل در تحلیل  بن
 است. اینکه او بگوید: 

 

 داری گفته است.  دار است بطوریکه اگر کسی هم اینك آنرا ابراز کند جمله معنا این جمله معنا -1
 این جمله صادق است اگر اینك یك نفر و فقط یك نفر پادشاه فرانسه باشد و عاقل باشد  -2

 : قابل قبول و اینکه
 ای قابل صدق و کذب ابراز کرده است.  هر کس این جمله را بگوید جمله -1
جمله او متضمن این است که در حال حاضر یك نفر و فقـط یـك نفـر بـه عنـوان پادشـاه        -2

 فرانسه وجود دارد. 
 غیر قابل قبول است. 

ه جملـه  آیـد نـه اینکـ    سؤال از صدق و کذب پـیش نمـی  « S»به نظر استراوسن در مقابل جمله 
متصف به کذب شود، یعنی وقتی فرانسه پادشاهی ندارد و سؤالی هم در کار نیسـت. ریشـه ایـن    

 است.  مغالطه این است که راسل میان معناداری و ارجاع و صدق و کذب تفاوتی قائل نشده
ه در تر نظریة راسل و نقد استراوسن بر او باید به مواردی اشـاره کـرد. اینکـ    اما در مقام تحلیل دقیق

حد نفسها نه صادق است نه کاذب و تنهـا قابـل    ضمن استدالل استراوسن نهفته است که جمله فی
رساند همان شـواهد و قـرائن اسـت کـه بـه       صدق و کذب است و آنچه این قابلیت را به فعلیت می

 انحاء مختلف در جمله )عبارت( مضمر است )مثل آوردن اسم اشاره یا شرایطی که گوینده و شنونده
نمایند( مطلب درستی است اما مشکل اینجاسـت کـه استراوسـن     بطور ضمنی در مفاهیم مندرج می

آیـد کـه او    پنداشته که راسل از این مطلب مهم غافل بوده است، درحالیکه از عمق ادله راسل برمی
 هم این مطلب را قبول داشته است )حتی به شکل ناآگاهانه(. آنجا که او از کوه طال در نقـد شـکل  
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کند دنیای واقعی، زمان حـال و اطالعـات    کند و یا پادشاه فرانسه را مطرح می سوم قیاس بحث می
گوینده را به نحو مضمر فرض کرده و شنونده را نیز واجد آن قرائن دانسـته اسـت، جمـالت راسـل     
همگی به شرط این قرائن است. پس اگر نقد استراوسن را کلـی فـرض کنـیم، سـخن وی کـامال      

و اگر ناظر به استدالل راسل در توصیف معین بدانیم، اگر اشتباه نباشـد قابـل تفصـیل     درست است
است. اشکال اصلی راسل چیز دیگری است و آن اینکه او کبرای قیاس خود را این اصل دانسته که 
هر مفهومی باید لزوماً ما بازائی عینی و مادی وتجربی داشته باشد، افراط در ماتریالیسـم و انضـمام   

نظر شود نقـد   است. اگر از این اشکال صرف ی غلط شدهها گیری وزیتیویسم به آن، باعث این نتیجهپ
را ناکارآمد جلوه دهد و البته این اشکال به استراوسـن هـم    وصف معینتواند ت وری  استراوسن نمی

اسـت،   ای از وجود برای موضـوع  داری مستلزم قبول نحوه وارد است و باید پذیرفت که هر نوع معنا
منتهی اشتباه آنجاست که در این حقیقت افراط و تفریط صورت گیرد، یا همانند افالطون این ظرف 
آنقدر توسآ پیدا کند که اعتباریات و اعراض و صفات و جواهر همه به یك نحو، واجد حقیقت وجود 

گنجد. بحث گردند یا آنقدر این ظرف ضیق در نظر گرفته شود که جز ماده و مادیات چیزی در آن ن
اسـت. امـا ایـن تـذکر استراوسـن بسـیار دقیـق و         االمر برای توضی  همین مسأله مطرح شده نفس

بجاست که موضوع جمله اگر صرف یك مفهوم باشد و شنونده نتواند مصداقی برای آن فرض کنـد  
مرحلـه  کنـد کـه هرگـز وارد     ای تبدیل مـی  و یا اصالً نداند که مصداقی دارد یا نه، جمله را به جمله

مانـد. بـه    شود و بلکه صرفاً در همان مرحله قابلیت صـدق و کـذب بـاقی مـی     صادق یا کاذب نمی
فهمد که در این مرحله لزوماً مصداقی )برای موضوع( در کـار   عبارتی انسان ابتدا معنای جمله را می

دق و االمر بلکه در همان ظرفی که مورد نظر راسل و استراوسن است( پـس صـ   نیست )نه در نفس
کند یا آن را معدوم  کذبی هم در کار نیست و بعداً با شواهد و قرائن برای موضوع مصداق فرض می

ای اصـوالً   نماید و منظور استراوسن از اینکه در مرحله شمارد و سپس حکم به صدق و کذب می می
سـت  گلـدانی کـه در ایـن اتـاق نی    »آید همین است، مثل این سؤال که  سؤال از صدق و کذب نمی

فرض همـراه   ها با این پیش معنا است، البته تمام این بحث یعنی این سؤال بی«. گران است یا ارزان
 است که گوینده )و شنونده( از عقل عرفی سالم برخوردارند.  

گوید هرگاه اسم اشـاره و یـا عالمـت     ای بیشتر دقت نمود، راسل می در اینجا الزم است به نکته
واحدی منطبق گردد ارجاع قطعا صـورت   ء  ارجاع بکار رود و لزوماً برشیتعریف در معنای اخبار و 

کند این نظریه را نقد کـرده و اسـتلزام آنـرا از     گیرد. و استراوسن با همان شیوه قبل سعی می می
دهـد، بـه دیگـران بگویـد      زند که کسی درحالیکه دستانش را تکان می میان بردارد. او مثالی می

و بعد بفهمیم که چیزی در دسـتانش نبـوده اسـت.    « من در دست دارماین یك سکه است که »
همـة  «. کـدام سـکه؟  »و یـا  « گـویی  چه می»و یا « آن سکه چه شکلی بود؟»اگر شونده بپرسد 

در این مثال فاقد خاصیت ارجـاع بـوده اسـت. راسـل     « این»دهد که اسم اشاره  ها نشان می این
که دو جهان متفاوت دارنـد تفکیـك قائـل شـود و     های منطقی و محاوره  نتوانست میان موضوع
 گیری غلط اوشد.  همین موجب نتیجه
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اما این نقد بر راسل خیلی قابل دفاع نیست، اگر چـه کلیـت سـخن استراوسـن درسـت اسـت و       
هم فقـط هنگـامی کـه در    « من»ترین مفاهیم مثل  همانطور که قبالً هم گفته شد حتی ارجاعی

حساب آیند ولی راسـل در ایـن بحـث خـود      اند وگرنه باید کلی به شرایط خاص قرار گیرند جزئی
کامالً شواهد و قرائن را مندرج در مفهوم و مضمر در ذهن گوینده و شنونده فرض کـرده اسـت.   
اینکه فردی که هیچ در درست ندارد آن جمله را بگوید خارج از حیطه بحث راسـل اسـت. اسـم    

شترك لفظی است و یا از قبیل عدم مضاف است. به در این مثال مجازی است و م« این»اشاره 
داری، سـپس   داند که شنیدن، سـپس معنـا   عبارتی راسل این مراحل را برای شنونده مفروض می

ارجاع ذهنی و مفروض به شیء، سپس شواهد و قرائن و آنگاه مصداق خاص که گوینده هم قبالً 
اسل آن مطلبی نیست که استراوسن به آن باید واجد این مراتب از آگاهی باشد. بنابراین مشکل ر

تأکید کرده، بلکه این است که مصداق خاص از نظر او در همان ارجاع ذهن باید رخ دهد که این 
بینـی خـاص راسـل     مطلب قابل تأمل است. ریشه این درآمیختن دو ساحت وجود نیز بـه جهـان  

کند. نخست خلـط   سل معرفی میگردد. اما استراوسن دو بدفهمی را عوامل اصلی مغالطه را بازمی
میان عبارت و کاربرد خاص آن و دوم عدم تمـایز میـان کـاربرد ارجـاعی بـا اسـناد منطقـی یـا         
دستوری، در حالیکه برای حل مشکل، ما به تفکیك دو گونه از شرایط زبانی یا قواعد نیازمندیم، 

توان بسیاری از معضالت  نخست قوانین ارجاع و سپس قواعد اسناد و اخبار و با این دو رو  می
 منطقی و متافیزیکی را حل نمود. 

خورد و آن تأکیدی است  اما نکته بسیار جالب و مهم دیگری نیز در نظریه استراوسن به چشم می
داند و بعد روشـن شـدن    که او در ارجاع شخص واحد کرده و اراده به جزئی را شرط الزم آن می

آورد. به همین دلیل است که شرایط مختلف زمـان،   یماهیت آن را نیز شرط دیگری به حساب م
مکان، ایراد سخن باید آنقدر بدون ابهام باشد که شنونده را به گوینده و فضـای ذهنـی او واقـف    
نماید، قواعد و اعتبارات زبان هم مکمل این مرحله است. قاعده این اسـت کـه در هـر اسـناد و     

ها  داللت و قصد گوینده هم باید مفروض باشد این ای با اوصافی در نظر باشد و اخباری باید شی
یگانگی لفظ بـا  « من»استلزامات محتوایی هستند. و درست به همین دلیل است که در استعمال 

 شود.  گوینده بصورت بدیهی مفروض دانسته می
های متفاوت عبارات در زبـان   های مؤثر استراوسن در فلسفة تحلیلی توضی  نقش یکی از تال 

های بسیاری دارند ولـی   به قول او عباراتی که متضمن ارجاع و داللت خاص هستند تفاوتاست. 
دهد، بستگی بـه   ای که ارجاع را شکل می  های درجه تفاوت -1اند:  سه نوع مهم آن قابل بررسی

از بیشترین میزان ارجـاع برخوردارنـد و عبـاراتی    « آن»، «من»محتوای گفتار دارد. کلماتی مثل 
 از شدت کمتری برخوردارند. « سنده ویورلینوی»مثل 

های قراردادی  شوند، یعنی محدودیت عباراتی که استعمال می« معنای اخباری»ـ تفاوت مرتبه 2
که در کاربرد و اشاره بر اشیاء ذیل انواع عمومی یا اوصاف عام معین وجـود دارد. در ایـن طیـف    

سماء خاص وجود دارد. اسـم خـاص هـیچ    و در سوی دیگر ا« ها  س »، «ها انسان»کلماتی مثل 
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از « میز گـرد »از کمترین میزان بار معنایی و عباراتی مثل « او»معنای اخباری ندارد، لغاتی مثل 
هـم از اهمیـت زیـادی برخـوردار     « آن میزگرد»بیشترین بار معنایی برخوردارند. اسم خاص مثل 

 است. 
 گیرند:  ـ این کلمات در دو گروه زیر قرار می3
 اند.  های عمومی تنظیم شده ها به وسیله قرارداد ها که کاربرد ارجاعی درست آن آن -الف
ها که استعمالشان در ارجاع درست با هیچ قاعده عمومی تناسب نداشته و مشمول قواعد  آن -ب

 غیر رسمی در هر استعمال خاص هستند. 
اگر چه بار معنایی آن با سایر استراوسن در تحلیل خود اصرار دارد که اسم خاص دارای معنا است 

رسد که این فیلسوف بزرگ از تفاوت  کلماتی که متضمن ارجاع هستند متفاوت است. به نظر می
هر تقدیر اسم خاص هیچ  ادراك و معنا غفلت ورزیده و این دو را در یك حیطه قرار داده است. به 

دیگر اسـم خـاص نیسـت، بلکـه      معنایی ندارد و آن جا که با معنای خاصی مورد توجه قرار گیرد
مفهومی کلی است. ضمایر هم همین حالت را دارند. عجیب است که استراوسن دائما بر کاربرد دو 

کند و عبارت و جمله را منفك از این ضـوابط فاقـد ارجـاع و     مجموعه شرایط و شواهد تأکید می
دانـد،   شـخص مـی  آورد و در این بحث اسم خـاص را دارای معنـای م   صدق و کذب به شمار می

دهد و با لحاظ معنا دیگر اسم  درحالیکه اسم خاص با لحاظ آن شرایط بدون هیچ معنایی ارجاع می
ها به هـیچ قاعـده    دهد که کاربرد خاص نیست. در عین حال او به این نکته درست هم تذکر می

عوامـل  گذاری که ممکن اسـت بـر اثـر     کلی و یا اعتبارات عمومی مبتنی نیست. درست مثل نام
گوناگونی تحقق یافته باشد، روز و لحظه تولد، شرایط جسمانی، تفاوتهای مادی، شرایط اجتماعی 

ها، ولی در همه این موارد موفقیت رو  به آن است که به هر حال ارجـاع   و عقیدتی و مثل این
اسم واحد شکل بگیرد. تأمل در اساس تسمیه بهترین راه برای تبیین تجربی این حقیقت است که 

بگذارند گواه ایـن  « ارسطو»خاص معنا ندارد اینکه به هر دلیلی نام یك انسان تازه متولد شده را 
است که ارسطو در این مورد فاقد معنا است. عالقه به فلسفه، تعبیر یك رویا، پیشنهاد دیگران و 

با هـر  صدها عامل دیگر ممکن است دلیل این تسمیه باشد اگر اسم خاص بماهو، معنایی داشت 
یافت و نیز در تسمیه دو نفر بـه یـك نـام، بایـد      ای می کدام از این علل و دالیل باید معنای تازه

شود.  کرد در حالیکه در همه این حاالت هیچ تفاوتی از این نوع مشاهده نمی تفاوت معنا ظهور می
آن پرداخته، اسم خاص فاقد معنا است و ارجاع واحد آن هم همانطور که استراوسن به تفصیل به 

 نه از ذات اسم بلکه از مجموعه شرایط مختص آن کاربرد خاص است.
توان اوصاف معین را هم وزن اسم خاص در ارجاع دانست. پاسخ این است که به هیچ  اما آیا می
ارز اسم خاص قرار داد. در استعمال یك اسم خاص،  سن  و هم توان وصف معین را هم وجه نمی

به آن شخص ندارد که در این حالت یا اسـم خـاص بـرایش فاقـد معنـا و      یا شنونده هیچ علمی 
گیرد، ولـی در   مصداق و درنتیجه ارجاع است و یا به عنوان یك مفهوم کلی مورد فهم او قرار می

فهمد ولـی   وصف معین و یا هر توصیفی شنونده آشنا به قواعد زبان غالباً معنای آن عبارت را می
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برود مگر آنکه کاربرد و شواهد و قرائن او را به مصداق ذهنی و سپس  تواند پیش بیش از آن نمی
ای اسـت کـه بـا     توان در وصف معین بکار گرفـت رابطـه یکطرفـه    عینی برساند. مالکی که می

کند. اگر رابطه میان وصف معین و مصداق، ضرورت علمی برای شنونده یـا   مصداق خود پیدا می
درك هر اسم خـاص بایـد هـم اوصـاف او یـا آن شـیء نیـز         کرد ناگزیر با حتی گوینده پیدا می

شد در حالیکه این امر واض  البطالن است و این در حالی است که در بسیاری موارد  منکشف می
توان رسید و در بسـیاری مواقـآ    از وصف معین، به شرط علم و آگاهی شنونده به اسم خاص می

رسـد ولـی    ین نهایتاً به همان ارجاع واحد میهم این کار میسر نیست. بنابراین اگر چه وصف مع
قطعاً این نوع از دسترسی غیر از دسترسی ناشی از استعمال و فهم اسم خاص است و حتماً بایـد  

ای کـه قـبالً توضـی  داده شـد قابـل       داشت که همة این مطالب با عنایت به آن مسامحه به یاد 
 تفسیر و تبیین است که: 

 کلی است و لذا مفهوم جزئی حقيقتاً تحقق ندارد. مفهوم بماهو مفهوم هميشه 

 

 گيری نتيجه
مشهور است که لفظ یا مهمل است یا مستعمل و اگر لفظی مستعمل باشد معنا دارد و اگر معنـی  

توان این موضوع را مورد بحث قرار داد کـه   نداشته باشد لزوماً مهمل است. اما با نظر دیگری می
د ولـی )بـه همـان معنـای مـورد بحـث( معنـا ندارنـد و لـذا آن          الفاظ جزئی اگرچه مهمل نیستن

بندی اولیه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. اینکه چگونه الفاظ جزئی فاقد معنا هستند ولی  تقسیم
شود که این مقاله به صورت مختصـر   مهمل هم نیستند از بحث درباره داللت و ارجاع روشن می

 آن را مورد قضاوت قرار داده است.
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 درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه
 

 *حسين مصباحيان

 استادیار دانشگاه تهران

 
گاه( و خوزه ارتگایی این مقاله تال  کرده است تا با ارجاع به نظرورزیهای کارل یاسپرس )در تعریف دانش :چکيده

گاست )در تعریف فلسفه(، زمینه ای برای ورود به بحث شرایط امکان )به مفهوم کانتی آن یعنی چـارچوب ضـروری   
برای امکان ظهور چیزی( آموز  فلسفه در دانشگاه را فراهم آورد. در جهت چنین رویکـردی، مقالـه در دو قسـمت    

یاسـپرس، اهـم    ایـده دانشـگاه  قسمت اول مقله بـا ارجـاع بـه کتـاب      کوتاه و به هم پیوسته سامان داده شده است.
ی دانشگاه به مثابه ایده، )یا معنای دانشگاه( را که در مقابل وضآ موجود دانشگاه به مثابه نهاد یـا انسـتیتو   ها ویژگی

سـت و روایـت او   گا فلسفه چیست؟قرار دارد، مورد بررسی قرار داده است. در قسمت دوم مقاله که با ارجاع به کتاب 

بحث شده است که فلسفه به مثابه دلتنگی، دلتنگی برای جـایی کـه    بندی شده، صورت "فلسفه به مثابه دلتنگی "از
در واقآ روایت دیگری از به هست آوردن نیستی، آشکار ساختن غیاب، ممکـن گردانیـدن نـاممکن و پدیـدار      نیست،

اله با استخراج این نتیجه به سرانجام رسـیده اسـت کـه شـرایط     ساختن اقیانوسی است که فقط قله آن پیدا است. مق
توان عبارت دانست از پدیدار شدن و برجسته شدن ایـده دانشـگاه، بـه مثابـه      امکان آموز  فلسفه در دانشگاه را می

بـه   فه،اند تا در آن آزادانه به تحقیق و تدریس بپردازنـد، و ایـده فلسـ    که نگاهبانان حقیقت در آن گروه آمده حریمی
 مثابه نارضایتی از واقعیت موجود و دلتنگی برای جایی که اینجا نیست.

 
 ، یاسپرس، گاستدانشگاه، جستجوی حقیقت، فلسفه به مثابه ناخرسندی ایدههای کليدی:  واژه

 
 

                                                 
* Email: mesbahian@gmail.com 
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 مقدمه

پرسیدیم کجا هسـتیم؟ چـه    می توانستیم بگوییم ما، شاید از خود می اگر ما یعناصر دانشگاهیو"

 (3: 1992)دریدا، "ستیم؟ آیا ما مس ول هستیم؟ در برابر چه کسانی و برای چه امری؟کسانی ه
این نوشته در صدد است تا در باب شرایط امکان آموز  فلسفه در دانشگاه با ارجاع به نقل قول 
فوق از سخنرانی دریدا در مراسم یکصدمین سالگرد تحصیالت تکمیلی دانشگاه کلمبیـا، کـه در   

راد شد، طرح مطلب کند. ما کجا هستیم؟ در دانشگاه. بنابراین اولین پرسشی کـه  ای 1980سال 
باید بدان پرداخت این است که دانشگاه چیست؟ چه کسانی هستیم؟ کسانی هستیم کـه   اًضرورت

شـود کـه فلسـفه     می به فلسفه ورزی مشغولیم، یا امیدواریم مشغول باشیم. پرسش بنابراین، این
شـود.   مـی  ، تکلیفی که این مقاله برای خود تعیـین کـرده اسـت، روشـن    چیست؟ با این مقدمات

تکلیف این است که در دو قسمت بهم پیوسته و کوتـاه بـه طـرح دو پرسـش بپـردازد: دانشـگاه       
 چیست؟ فلسفه چیست؟ و در نهایت نشان دهد کـه پرتـو افکنـدن بـر ایـن دو پرسـش چگونـه       

 ان آن قرار گرفته است، پیدا کند. تواند راهی به مس له اصلی مقاله که در عنو می

شـرایط امکـان    "ی مذکور به مثابه شرط الزم و ضروری پرداختن به ها گرچه برای ورود به پرسش

توان پایگاههای مختلفی برگزید ولی این نوشته سعی کـرده اسـت    می "آموز  فلسفه در دانشگاه 
جهان قرار دهد و با ترکیب تألیفی ایـن   ی دو متفکر از دو نقطه مختلفها این پایگاهها را در اندیشه

، طرحی برای ورود به بحث اصلی فراهم آورد. در جهت چنـین رویکـردی، و بـا مفـروض     ها اندیشه
گرفتن ضرورت ورود به دو پرسش مذکور برای پاسخگوئی به پرسش مرکزی، قسـمت اول نوشـته   

اه، فالسـفه زیـادی از قبیـل    وارد حوزه دانشگاه شده و بحث کرده است که در مورد چیستی دانشـگ 
تأمالتی جدی داشته انـد.   7و دریدا 6، گادامر5، یاسپرس4، اورتگایی گاست3یدگرها ،2، شلین 1کانت

گو اینکه عالوه بر این فالسفه، متاله ای به نام کاردینال نیومن بـرای نخسـتین بـار کتـابی تحـت      
یان قرار گرفته بود. هدف مقاله امـا در  نوشته بود که مورد توجه وسیآ دانشگاه 8ایده دانشگاهعنوان 

این بخش این نبوده است که وارد بحث تاریخی و پژوهشی پیرامون ماهیت دانشگاه شود. از اینـرو  
و سـپس بـا    هـا  نـزاع دانشـکده  فقط اشاره مختصری شده است به بحث کانت از دانشگاه در کتاب 

شگاه به مثابه ایده، )یا معنای دانشـگاه( را  ی دانها یاسپرس، اهم ویژگی ایده دانشگاهارجاع به کتاب 
که در مقابل وضآ موجود دانشگاه به مثابه نهاد یا انستیتو قرار دارد، فهرست شده است تا بخشـی از  

 خراج نتایج مرتبط با پرسش مرکزی فراهم گردد.تمقدمات الزم برای اس
ختلفی که برای خود فلسـفه  قسمت دوم مقاله وارد حوزه متافلسفه شده است و از میان تعاریف م

فلسفه شده، تعریف ارتگایی گاست از فلسفه یعنی فلسفه به مثابه دلتنگی یا ناخرسندی در کتاب 
را با منظوری که داشته است، سازگار تر یافته است. نتیجه بی واسـطه چنـین تلقـی و     9چیست؟

ی انسانها برای جـایی کـه   تعریفی از فلسفه این شده است که اگر فلسفه بنا بر تعریف زاده دلتنگ
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اینجا نیست، باشد، نقش آن نیـز بایـد در جهـت چنـین تعریفـی یعنـی در جهـت کاسـتن رنـج          
 ناخرسندی انسان از وضآ موجود حرکت داده شود.

مالحظات نهایی مقاله، در پیوندی ارگانیك با نظر ورزیهـای فـوق، بـه شـرایط امکـان آمـوز        
کته اصلی متمرکز شده است: نخست اینکه شرایط ذهنی فلسفه در دانشگاه پرداخته و حول سه ن
از پدیدار شدن و برجسته شدن ایده دانشگاه )بـه مثابـه    امکان آموز  فلسفه در دانشگاه عبارتند

محلی که نگاهبانان حقیقت در آن گروه آمده اند تا در آن آزادانه به تحقیق و تدریس بپردازنـد(،  
جـز از   هـا  وضآ موجود(: دوم اینکه حرکت به سمت این ایـده ایده فلسفه )به مثابه ناخرسندی از 

شـود و تـا آنجـا کـه      نمـی  و تمرین وجودی نتایج انضمامی آنها میسـر  ها طریق تعلق به آن ایده
به دانشگاه مربوط است، جزء از طریق بکارگیری هدفمند چهار رو  همزمان و در هم  اختصاصاً

توان به امکان آموز  فلسفه یاری رسـاند،   نمی وشتنتنیده خواندن، گفتگو کردن، اندیشیدن و ن
بی توجهی به هر یـك از عناصـر چهارگانـه فـوق، امـر       توان ادعا کرد که اصوالً می تا حدی که

سوم اینکه اندیشیدن بـر روی آمـوز  فلسـفه در     .سازد می آموز  فلسفه در دانشگاه را مختل
کرد. به عبارت دیگر آنچه مورد توجه و تمکز  توان از تحلیل شرایط عینی آن جدا نمی دانشگاه را

این نوشته بوده، شرایط ذهنی امکان آموز  فلسفه در دانشگاه بوده است، در سط  عینی اما ما 
شاید مجبور باشیم به جای سخن گفتن از شرایط امکان آموز  فلسـفه در دانشـگاه، بـه تعبیـر     

سخن بگوئیم. شرایطی که در آن علم  10"ناممکن شدن دانش در شرایط پست مدرن  "لیوتار از 
ابزاری شده است و وابستگی آن به قدرت و سرمایه، امری بی تردید است. امری کـه بایـد طـی    

 گفتار مستقل دیگری بدان پرداخت.
 

 برای جستجوی حقيقت حریمیدانشگاه به مثابه 
نـزاع  ت عنـوان  یکی از نخستین کارهایی که در مورد دانشگاه شده است، واپسین کار کانت تحـ 

دانشکده فلسـفه و   نزاع"ای هست تحت عنوان  ب مقالهاست. در اولین بخش این کتاها دانشکده

دانیم کـه در زمـان کانـت     می که به نظر من باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. "دانشکده الهیات
شکده در حقوق و طب تشکیل شده بود. این سه رشته و سه دان ـدانشگاه از سه دانشکده الهیات  

آمدنـد. رشـته الهیـات سـعادت ابـدی بشـر را        می آن زمان مس ول تامین سعادت بشر به حساب
موضوع تحقیق خود قرار داده بود. رشته حقوق قرار بود به سعادت مدنی فرد در اجتماع بپردازد و 
ز طب نیز قرار بود به سعادت فیزیکی بشر توجه کند. این سه رشته دانشگاهی یا سـه دانشـکده ا  

و از سـوی دیگـر وابسـته بـه      گرفتنـد  مـی  یك سو قویاً از طرف حکومـت مـورد حمایـت قـرار    
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 مرجعیت قوانین حقوقی دولتی در حقـوق  ـ  بودند: مرجعیت انجیل در الهیات 1های متنی مرجعیت
 و مرجعیت مقررات پزشکی در طب.  ـ

وضـعیتی   (،43: 1992)کانـت،  "به عنوان ضعیف ترین دانشکده"وضعیت فلسفه در این میان، 
گرفت و نه وابسـته   می کامالً متفاوت بود، چرا که نه از طرف قدرت )حکومت( مورد حمایت قرار

به مرجعیت متنی بود. همین امر سبب شده بود که فلسفه واجد یك آزادی ماهوی گردد، هـم در  
هـم در   استقالل از مرجعیت و محدودیت متن یا متون معین )چرا که کار آن خـرد ورزی بـود( و  

استقالل از قدرت. این وضعیت متفاوت و یگانه اما تناقضی را هم برای فلسفه پیش آورده بود. از 
یك سو فلسفه در درون سیستم دانشگاهی، سیستمی که توسط دولت و قدرت ایجاد شـده بـود،   

ـ  می ی دانشگاهی بود و از سوی دیگرها ای از رشته کرد و فقط رشته می فعالیت ق توانست از طری
ی دانشـگاهی را  ها حق نامشروط بکارگیری عقل انتقادی، هم قدرت را نقد کند و هم همه حوزه

 مورد پوشش و پژوهش قرار دهد. تعارض بنابراین، این بود که رشته یا دانشکده فلسـفه چگونـه  
تواند در آن واحد هم جایگاه محدود و تعریف شده ای )در دانشگاه( داشته باشـد و هـم یـك     می

 (43: 1992المکانی و جهان شمول. )کانت، وضعیت 
شود. نظریه کانت در حقیقـت، ماهرانـه و    می ت وری کانت در چنین شرایطی است که صورت بندی

( و 35-37: 1992موجه است. از نظر کانت موضوع الهیات مربوط به جهان آخرت است )کانـت،  
(. فلسفه امـا  37-43: 1992ت، موضوعات حقوق و طب مربوط به این دنیا: مربوط به واقعیت)کان

یی که موضوعات حقوق و طب هستند، بلکه ها نه با جهان آخرت سر و کار دارد و نه الزاماً با واقعیت
 کنـد یـا   نمـی  (. کانت اما حقیقت را مسلم فرض49: 1992)کانت،  فلسفه با حقیقت سرو کار دارد

شـرایط امکـان    "رو کـار دارد  خواهد نشان دهد که حقیقت چیست؟ چیزی که کانت بـا آن سـ   نمی
توان امکـان داوری آزادانـه عقـل را فـراهم      می حقیقت و بحث پیرامون این مطلب است که چگونه

آزادی اندیشـه بـدین معنـا     "نویسد:  می "جهت یابی در اندیشیدن چیست؟  "کانت در رساله  "کرد.

)کانـت،   "حمیـل کنـد.   است که عقل تحت سلطه هیچ قانونی نیست جز قانونی که خود به خـود ت 
خواهم بگیرم این است که بحث کانت در مورد دانشگاه بیشـتر در   می ( نتیجه ای که241: 1970

مورد رابطه فلسفه و دانشگاه و یا به عبارتی جایگاه فلسفه در دانشگاه است. گو اینکه اشـاراتی هـم   
تفکیك ایـده دانشـگاه )معنـای    آورد که بعدها به  می در مورد ماهیت دانشگاه دارد و مقدماتی فراهم

 یابد.   می ی یاسپرس وضوحها شود. تفکیکی که در نوشته می دانشگاه( از واقعیت آن

یك بار بالفاصله پس از جن  جهانی اول و بار دیگر بعد از جن  جهانی دوم  "یاسپرس دو بار 

له ای نیـز رسـا   1946( درباره ماهیت دانشگاه سخن گفت و در سال 95: 1374)یاسپرس،  "

هیچگـاه مـوثر   "یی که به گفتـه خـود او   ها نوشت. سخنان و نوشته معنای دانشگاهتحت عنوان 

( او ولی امید پایـان ناپـذیری بـه سـربر آوردن معنـای دانشـگاه       95: 1374)یاسپرس،  "نیفتاد.

                                                 
1. Textual Authority, Textual Code.  
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ره داشت. پیش از اینکه به معنا یا ایده دانشگاه از نظر یاسپرس پرداخته شود، باید به دالیلی اشـا 
ی روی آوردن بـه فلسـفه   هـا  کرد که یاسپرس در زندگینامه فلسفی خود از آنها به عنوان انگیـزه 

کند. از میان دالیل یاسپرس، پنج دلیل که اهمیت بیشتری دارند، استخراج شـده   می دانشگاه یاد
 شود.  می است که به طور مختصر شرح داده

گــی از دانشــجویان و  ســپرس ســرخوردهاولــین دلیــل روی آوردن بــه پرســش از دانشــگاه را یا
ی دانشجوئی از روحی که پس از جن  ها داند. از نظر یاسپرس انجمن می ی دانشجوییها انجمن

آزادی بخش )جنگهای دوران ناپل ون( به تأسیس آنها انجامیده بود، خالی شده بودنـد، و ارتبـاط   
گویـد عـدم ارتبـاط ایـن      مـی  خود با جریانهای فکری عصـر را از دسـت داده بودنـد. یاسـپرس    

کـرد کـه اینـان بـه راسـتی       می ی فکری زمانه مرا در این اعتقاد راسخترها دانشجویان با جنبش
 (96-97: 1374دانشجو نیستند. )یاسپرس، 

داند که آزادی کامل دانشـجو را   می دلیل دوم برای ورود به حوزه فلسفه دانشگاه را یاسپرس خطری
کنـد کـه    مـی  ط ضروری ادراك واقعی فکری است. یاسپرس نقـل ای که شر کرد. آزادی می تهدید

: 1374)یاسـپرس،  "دانشجوی متوسط باید هدایت شـود.   "کسی در دانشگاه به او گفته است که 
کنـد. از نظـر    مـی  آشوبد که آن را در حد یك فاجعـه تلقـی   می ( یاسپرس از این جمله چنان بر98

توان راههای مختلف را نشان  می ی را هدایت کند.یاسپرس، دانشگاه دبیرستان نیست که کسی، کس
 توان کسی را به نحوی جهت دار هدایت کرد. یا به عبارتی، برای او تعیین تکلیف کرد. نمی داد، اما

، تنها عده انگشت شماری ها داند. از نظر او در آن دوره می دلیل سوم را یاسپرس مربیان دانشگاه

دادند و بقیه به معنا و روح دانشـگاه توجـه نداشـتند.     می تجلیاز معلمان واقعیت آموز  عالی را 

کند که بسیاری از اساتید به جلوه فروشی مشغول بودند و پیوسته در صدد بودند  می یاسپرس نقل

 تا بر شان و منزلت خود بیفزایند، امری که با روح معلمی در تناقض است و سبب افول دانشـگاه 

 (99: 1374شود. )یاسپرس،  می

داند که دانشگاههای آلمـان و   می لیل چهارم روی آوردن به پرسش از دانشگاه را یاسپرس ایند

گفتند. او ایـن را خیانـت    می کشورهای انگلوساکسون در آن زمان گاه به زبان فرقه گرایی سخن

گوید گرچـه دانشـگاه    می داند. او می به معنای جاودان دانشگاه به عنوان نهاد و معنایی فوق ملی

( ایـن  100-101: 1374رهون دولت است ولی تکلیفی فوق ملی بر عهده دارد. )یاسـپرس،  م

نیـز قابـل شناسـایی اسـت، کلمـه       Universityتکلیف یا وظیفه از طریـق ریشـه یـابی کلمـه     

University   خود مشتق از ریشه التینـیuniversitas       بـه معنـای وحـدت، یگـانگی و گسـتره

 به معنای کلیت، جهان شمولی، و یا عالم گیری نیز Universalityهمگانی است. همچنین واره 

ــه رابطــه میــان ســه کلمــه   مــی همــین ریشــه مشــتق از ، Universityشــوند. زمانیکــه مــا ب

Universality  وUniversitas بینـیم کـه هـدف از ایجـاد نهـاد دانشـگاه،        مـی  کنیم، می توجه

ی دانش کلی و جهانی هستند. اینکه پیدایش جامعه ای از محققان بوده است که در جست و جو
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آیا معنای دانشگاه، معنایی جهان شمول است یا نه؟ مس له ای مناقشه بر انگیـز اسـت و الزمـه    

ورود به آن، ورود به بحثی کلی تر یعنی ماهیت علوم انسانی است. مسـ له ای کـه هـم توسـط     

عـام گرایـی    گرایـی و شود که به تعارض بین خـاص   می شود، و تال  می مطرح 11شالیر ماخر

مستتر در علوم انسانی از طریق خصلت جهان شمولی زبان پاسخ داده شود، و هم توسط دیلتـای  

. ایـن خـود   ایـده دانشـگاه  و هم توسط خود یاسـپرس در کتـاب    12مقدمه ای بر علوم انسانیدر 

 توان در اینجا بدان پرداخت.  نمی ای مهم و مستقل است که مس له

اندیشـه در   در خطر قرار گـرفتن آزادی ورود به حوزه فلسفه دانشگاه را یاسپرس  برایپنجمین دلیل 
کند. یك استاد یـار   می نقل 1924داند. او برای این مس له واقعه ای را مربوط به سال  می دانشگاه

آمار به نام گومبل که صل  طلب بوده است، اظهار نظرهایی در مخالفت با جن  و تأسـیس مجـدد   

... مردانی که اگر نگویم در صحنه "گوید  می رود که در جایی می . اوحتی تا آنجا پیشکند می ارتش

 یاسپرس نقل (103: 1374)یاسپرس،  ."نن  از پای درآمدند، ولی به وضعی هولناك جان دادند 
کند که استادان ناسیونالیست جن  طلب که از مدتها پیش از سـخنان گومبـل بـه خشـم آمـده       می

بارت را بهانه کردند و گفتند که گومبل به شرافت کشتگان آلمانی اهانت کرده اسـت  بودند، همین ع
کند که برای من از همان ابتدا روشـن بـود کـه     می و اجازه تدریسش باید باطل شود. یاسپرس نقل

مس له آزادی بحث و تحقیق در میان است. به محض اینکه تفتیش در عقاید اعضای هیأت علمـی  
 1803کنـد کـه از اساسـنامه سـال      مـی  شـود. یاسـپرس نقـل    مـی  آزادی زدهممکن شود، ریشـه  

شده است به دلیل  نمی یدلبرگ آگاه بوده است. اساسنامه ای که بر مبنای آن هیچ کس راها دانشگاه
جهان بینی خاص او و یا حتی بی نزاکتی و نیز اعتقادات سیاسی از تدریس محروم کـرد. یاسـپرس   

کند، بی آنکه به تعبیر خود نگران شخص گومبل باشـد، او   می اه تال برای حفظ گومبل در دانشگ
 (102-107: 1374)یاسپرس، نگران آزادی بحث و تحقیق بوده است. 

پردازد و از طریق تفاوت نهادن بین  می به این پنج دلیلی که ذکر شد، یاسپرس به مس له دانشگاه
علـوم انسـانی و علـوم طبیعـی بـه آن       فلسفه و علوم طبیعی که بیش از او دیلتای ذیـل تفـاوت  

یی که یاسپرس برای معنای دانشگاه ها شود. از میان ویژگی می پرداخته بود، وارد ماهیت دانشگاه
شود و سپس به قسمت دوم  می کند، شش ویژگی که دارای اهمیت بیشتری هستند، ذکر می ذکر

 شود. می بحث یعنی چیستی فلسفه پرداخته
ز نظر یاسپرس این است که دانشگاه محلی است که آدمی آزاد اسـت در  اولین خصلت دانشگاه ا

آن به تحقیق پیرامون حقیقت بپردازد و حاصل تحقیق خود را آموز  دهد و بتواند در مقابل هر 
در دفـاع از   کسی که این آزادی )آزادی در تحقیق و تدریس( را محدود کنـد، بایسـتد. یاسـپرس   

گوید با معنای دانشگاه مخالف است اگر به کسی کـه   می رود که می آزادی دانشگاه تا آنجا پیش
توانایی ذهنی برای تحصیل و تدریس در دانشگاه دارد، اجازه تحصیل و تدریس داده نشود، حتی 
اگر این مجوز به نفآ منافآ بیگانه باشد. هر دیدگاهی باید در دانشگاه اجازه ظهـور پیـدا کنـد. در    

یاسپرس مجمعی از شود. دانشگاه از نظر  می ن بار و مخفی متجلیی زیاها غیراینصورت به شکل
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در واقـآ یاسـپرس قصـد داشـت      (63: 1959)یاسـپرس،  نگاهبانان و محافظان حقیقت است. 
سیاسی بنیان نهـاده شـده بـود،     ـکه در دانشگاه آلمانی از زبان اسپینوزا در رساله الهی  سنتی را 

رساله به دفاع از آزادی اندیشه پرداخته بود. گادامر هم در  بازسازی کند. اسپینوزادر بخشی از این

مایلم یادآوری کنم که ایده ای از دانشگاه  "گوید  می یاسپرسمقاله ایده دانشگاه ضمن اشاره به 
در فرهن  آلمانی توسعه یافت که مدل و الگویی برای دانشگاههای کشورهای مختلـف جهـان   

 ه یا معنا، ایده آزادی دانشگاه بود. این اید (47: 1992. )گادامر، "شد 

معنای دانشگاه در اصل در یکایك دانشجویان و استادان و  "دومین خصلت دانشگاه این است که
گیرد. وقتی جان رو بـه نـزع گذاشـت،     می ی مختلف آن نهاد جانها تنها در مرتبه دوم در شکل

 ی تازه و مناسب حال، در افـراد اه نهاد ممکن نیست قادر به نجات آن شود. جان اصلی را نوشته

( دانشجو گو  به زن  و آماده آن معنا است ولی اگـر آن  107: 1374)یاسپرس،  ."دمند.  می
شود. وسوسه نهادها قوی اسـت ولـی در مقابـل معنـای      می را در استاد نبیند، بیچاره و سرگردان

 نهادها )دانشگاه( ایستادگی ناپذیر نیست. 
ه این است که پایداری معنا و ایده ی واقعی دانشگاه به سه عامل مرتبط پایه سوم معنای دانشگا

پیوسته است. به نحوی که زوال و پژمردگی هر یك منجر به زوال دیگری خواهد شد. ایـن سـه   
عامل عبارتند از: الف( تدریس به رو  آکادمیـك ب( تحقیـق و پـژوهش ج( زنـدگی فرهنگـی      

جاد خالقیت شود(. بنابراین تقسیم دانشگاه بـه بخـش   خالق )فضای فرهنگی ای که منجر به ای
، کسـی  یاسپرس، منجر به زوال دانشگاه خواهد شد. از نظر یاسـپرس آموزشی و پژوهشی از نظر 

( به این دلیل کـه همـانطور کـه    37: 1959 کند، حق تدریس ندارد. )یاسپرس، نمی که تحقیق
ه ای در نظر گرفته شود که هیچگاه نقطـه  گفت، دانش اصوالً باید به مثابه مس ل می شالیر ماخر

کنـد کـه همبولـت نیـز      می پایانی بر آن متصور نیست، بنابراین نیازمند تحقیق است. گادامر نقل
 معتقد بود که تحقیق و تدریس به هم وابسته اند و ایـن تحقیـق اسـت کـه بـه تـدریس الهـام       

ن بـود. او بعـد از هسـتی و زمـان     یدگر نیز از نظر گادامر چنیها (53: 1992بخشد. )گادامر،  می
کرد به قصد تدریس. همه آثار او حاصـل درس گفتارهـا و    می تقریباً هیچ کتابی ننوشت، تحقیق

کنـد کـه    مـی  گادامر در جهت پیونـد تحقیـق و تـدریس نقـل     ی اوست.ها سمینارها و سخنرانی
گفـتم چهـار تـا    رتمان از او پرسیده است که چهار تا درسی که داری چیسـت؟ و مـن   ها نیکالی

رتمـان همـه نیـرو و عالقـه خـود  را      ها کنی؟ و فهمیـدم کـه   می درسم؟ در مورد چی صحبت
(برگـردیم بـه   5: 1992داند. )گـادامر،   می مصروف انتشار آثار  کرده و تدریس را فعالیت دوم

دسـت در   "هـم نیسـتند، بلکـه     "پهلو به پهلـوی  "یاسپرس تحقیق و تدریس . از نظر یاسپرس

 (78: 1959 کدیگر هستند. )یاسپرس،ی "دست 
اسـاتید و دانشـجویان( بـا     ـ  پایه چهارم معنای دانشگاه، وابستگی درونی افـراد )شـامل مـدیران   

در دانشگاه به معنای واقعـی هـم افـراد بـا یکـدیگر       یاسپرسیکدیگر و با دانشگاه است. از نظر 
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کننـد و   مـی  دانشگاه احساس تعلـق رابطه ای مستحکم و درونی دارند و هم با دانشگاه. افراد به 
ی دانشگاهی در نظر آنها عزیز، محترم و باشکوه  ها حتی ساختمانها، تاالرهای سخنرانی و سنت
اساتید و دانشجویان( از یك سو و افراد و دانشـگاه  ـ   است. بنابراین نباید بین افراد )یعنی مدیران

هسـتند از نظـر یاسـپرس سـه بخـش      از سوی دیگر دوگانگی پیش آید. افرادی که در دانشـگاه  
هستند، مدیران، اساتید و دانشجویان. مهمترین این افراد مـدیران دانشـگاه هسـتند. اینـان هـم      
صالحیت و هم وظیفه ای بیشتر از یك استاد دانشگاه دارند. اینان با جهانی روبـرو هسـتند کـه    

معنای واقعی، باید سیاسـتی  ساخته آنها نیست، بلکه تحت مراقبت آنها است. مدیران دانشگاه به 
را پیگیری کنند که منجر به خالقیت ذهنی کسانی )هم اساتید و هم دانشجویان( شـوند کـه در   

کند  می دانشگاه حضور دارند. دقیقاً به همان گونه که باغبانی ماهر، شرایطی را در یك باغ ایجاد
س اگـر مـدیران دانشـگاه دچـار     و گیاهان زیبا و ارزشمند برویند. از نظر یاسـپر  ها که در آن گل

وسوسه قدرت و یا کیش شخصیت شوند، اساتید برای ادامه حضور خود در دانشگاه و یـا کسـب   
افتند، و وقتیکه اسـاتید بـا تحقیـر، اهانـت، خفـت و بـی        می امتیازات بیشتر به چاپلوسی و تملق

واقآ گردند، دانشـجویان  احترامی مواجه شوند یا در شرایطی قرار گیرند که مورد رفتارغیراخالقی 
تواند تا آنجا ادامه یابد که همه جامعـه و جهـان را در    می دهند و این روند می را مورد تحقیر قرار

آورند و برای آنهـا   می را گرد هم ها برگیرد. مدیران واقعی دانشگاه ولی کسانی هستند که بهترین
آورند. دو بخش دیگـر افـراد،    می اهمدر امر تحقیق، تدریس و گفتگوی آزاد، بهترین شرایط را فر

اساتید و دانشجویان هستند. یاسپرس به شدت نگران صدمه دیدن آزادی ارتباط و دیـالوگ بـین   
کند که نزاع پرخاشگرانه بین اعضـای دانشـگاه ممکـن اسـت      می استاد و دانشجو است. او بحث

مشـابه، گـادامر نیـز    ( به روشی 62-67: 1959باعث صدمه دیدن این ارتباط شود. )یاسپرس، 
کند که آنچه در قلب مس ولیت و وظیفه دانشگاه قدیمی آلمان قرار داشت، عبارت بـود از   می نقل

نزدیکی کامل رابطه استاد و دانشجو و این نزدیکی و صمیمیت از نظر گادامر با ازدیـاد دانشـجو   
کند؛ یعنی تأسیس هر چه  یم بیند. به همین دلیل گادامر از الگوی رایج در بریتانیا دفاع می صدمه

بیشتر دانشگاهها و از آن طریق ایجاد یك تناسب بین تعداد اسـتادان و دانشـجویان. گـادامر در    
کند که در آمریکـا دانشـجویی بـه مـن      می پیوند با نزدیکی اساتید و دانشجویان به تمسخر نقل

ون را گذرانـده ام.  دهید. حیف شد، من درس افالط می گفت، شنیدم شما این ترم افالطون درس
 او این نوع رابطه استاد و دانشجو را رابطه ای مبتنی بر سود و فایده و مغایر با ماهیت این رابطـه 

 (5-6: 1992ن معترض است. )گادامر، آبیند و به  می

 دولتی در دولـت  "پنجمین ویژگی ایده دانشگاه، استقالل آن از دولت است. یاسپرس دانشگاه را 

را به شرح و توصـیف ضـرورت ایـن اسـتقالل      ایده دانشگاهد و فصلی از کتاب کن می معرفی 1"
 : بخش نهم(1959 دهد. )یاسپرس، می اختصاص

                                                 
1. The University as a State within the State  
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دهـد و از افـول و    ششمین ویژگی دانشگاه این است که مدام خود را مورد بازپرسی و نقـد قـرار  
ستند کـه سـریعاً   زوال خود جلوگیری کنند، از نظر یاسپرس حتی بهترین دانشگاهها مستعد آن ه

ی خود، اطمینـان حاصـل کنـد کـه     ها رو به زوال گذارند. دانشگاه باید از طریق بازنگری فعالیت
 (70: 1959 وظایف و اهداف منطبق با ایده دانشگاه را فرامو  نکرده است. )یاسپرس،

تحقیـق  تواند آزادانه در آن به  می ( انسان1دانشگاه در یك جمآ بندی، از اینرو، محلی است که 
( ایـن معنـا )آزادی( در اصـل در یکایـك     2و تدریس بپردازد و این معنای اصلی دانشگاه است. 

ی مختلـف نهـاد   هـا  گیرد و تنها در مرتبه دوم است کـه در شـکل   می اساتید و دانشجویان شکل
( پایداری ایده یا معنای دانشگاه به سه عامل تدریس، تحقیق و فضـای  3یابد.  می دانشگاه تبلور

( افراد )مدیران، اساتید، دانشجویان، کارکنان( به یکدیگر وابستگی 4رهنگی خالق وابسته است.ف
درونی دارند، و از سوی دیگر این افراد به نحوی عمیق به دانشـگاه وابسـته انـد و بـه آن تعلـق      

ی ( دانشگاه واقع6( دانشگاه همواره مستقل از دولت است. دانشگاه دولت در دولت است. 5دارند. 
کند. بنابراین  می دهد و از افول و زوال خود جلوگیری می همواره خود را مورد بازپرسی و نقد قرار

اسـت، یـا بـه     ها نخستین شرط امکان آموز  فلسفه در دانشگاه، وجود دانشگاهی با این ویژگی
کننـد،   مـی  عبارت دیگر افرادی )مدیران، اساتید و دانشجویان( کـه بـه دانشـگاه احسـاس تعلـق     

 احتماالً مس ولیت دارند که دانشگاه را به سمت چنین معنایی حرکت دهند. 
 

 فلسفه به مثابه دلتنگی
جدی ترین و مزاحم ترین مس له هر معرفتی، پرسش از چیستی آن است. پرسـش از فلسـفه یـا    

دانیم کـه پرسـش از فلسـفه کـه در حـوزه       می فلسفه فلسفه نیز از این قاعده کلی برکنار نیست.
ی افالطونی بـه  ها گیرد، تقریباً همزاد با خود فلسفه بوده است. حتی در دیالوگ می لسفه قرارمتاف

گیرد، پرسش از فلسفه طـرح شـده اسـت.     می طور مثال، که گفته اند بیشتر در حوزه اخالق قرار
ی گرگیـاس،  ها ی فلسفی، در رسالهها یی از منون به ماهیت فلسفه و رو ها افالطون در قسمت

گوراس و اپولوری به اهداف متناسب با فلسفه و در جمهوری به رابطه نقد فلسـفی و اجـزاء   پروتا
پردازد. هدف در اینجا این نیست که سـیر پرسـش از فلسـفه در تـاریخ فلسـفه       می زندگی روزانه

پیگیری شود، هدف فقط این است که به ایـن نکتـه اشـاره شـود کـه حتـی فیلسـوفانی ماننـد         
کند کـه متافلسـفه اصـوالً وجـود      می ی فلسفی ادعاها ایی از کتاب پژوهشویتگنشتاین که در ج

دهد و بدین ترتیب وارد حوزه  می ندارد، خود در همین کتاب، فهم فلسفی را موضوع پژوهش قرار
شود. همین مطلب به نحوی دیگر در مورد ریچارد رورتی که به بی حاصلی فلسفه در  می متافلسفه
د، نیز صادق است. تا حدی که اصوالً رورتی را به دلیل همـین حکـم   ده می حکم ها برخی حوزه

(، که الزمه آن پژوهش در مورد ماهیت فلسفه و نقش ها )حکم بی حاصلی فلسفه در برخی حوزه
رسد که  می ( بنابراین به نظر68: 1997فلسفه است، اصوالً یك متافیلسوف خوانده اند. )استیل، 

فی مطرح است. تعاریفی هم اما که از فلسفه شده است به اندازه پرسش از فلسفه برای هر فیلسو
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خود دیدگاههای فلسفی، متنوع است. پاسکال به طور مثال فلسفه را در پیوند با کرامـت انسـانی   
گفت کرامت ما در تفکر ما قرار دارد، پس بگذارید تال  کنیم که خوب فکر  می کرد و می تعریف

 آلبر کـامو جـدی تـرین مسـ له فلسـفه را مسـ له خودکشـی        ( یا348: 1660کنیم. )پاسکال، 
پرداختن به اینکه زندگی ارز  زندگی کردن دارد یا نه در واقآ جـدی تـرین مسـ له     دانست. می

فلسفی است، و بنابراین خودکشی تنها مس له ای است که فلسفه باید بـه آن بپـردازد و ماهیـت    
( هدف در اینجا این 11: 1955ت. )کامو، فلسفه چیزی جز اندیشیدن به موضوع خودکشی نیس

نیست که تعاریف مختلفی که از فلسفه شده است، پیگیری شود. تمرکز بحث در اینجا فقط روی 
 تعریف خوسه ارتگایی گاست از فلسفه است: فلسفه به مثابه دلتنگی. 

ن، دانـد و بـرای وضـوح بخشـیدن بـه آ      مـی  گاست فلسفه را مطالعه ریشه ای )رادیکال( هستی
کند: نخست اینکه خود هسـتی امـری انتزاعـی نیسـت. هسـتی،       می آن ذکر ویژگیهایی را برای

کند که زندگی مطلق اسـت   می زندگی من است. و زندگی یك داده ریشه ای است. گاست بحث

بـوده یـا    "برای اینکه انسانها قادر نیستند از چیزی سخن بگویند که در آن زندگی نکـرده انـد:   
خواهـد باشـد،    مـی  من فرض قبلی و مقدم بوده است. هر بوده دیگری، هـر چـه   واقعیت زندگی

مـن   "اینرو مقدم بر تفکر است:  ( زندگی از113: 2002)گاست،  "وابسته به زندگی من است.

مـن   "خود را پیش از آنکه به حیرت خود پاسخ بگویم که چه پروره ای هستم، رویارو بـا پـروره   

عالوه بر آن، هیچیك از ما هرگز در اندیشیدن پیرامون اینکه هر یـك  یابم. گو اینکه  می "بودن 

یـك   "خـودت را بشـناس   "از ما چه پروره ای هستیم، توفیقی نیافته ایم. این است کـه دسـتور   

 ( 132: 2002)گاست،  "حکم اتوبیائی است.

نسـانها  همـه ا  "اصل معـروف اوکـه   عالوه بر این گاست، ضمن ارجاع به کتاب متافیزیك ارسطو و

، یـك سـخن مهمـل و    "انسان ماهیتی دارد  "نویسد از آنجا که  می ،"ماهیتاً میل به دانستن دارند 

ماهیتاً میل بـه دانسـتن دارد، نیـز سـخنی نـامعقول       "انسان  "نامعقول است، پس این ادعا نیز که 
سـد ایـن   نوی مـی  گیرد و می گاست همچنین کوریتوی دکارتی را به نقد (93: 1960است. )گاست،

سوبژکتیویته نیست که یك واقعیت مطلق یا یك داده رادیکال است. این زندگی است که یك داده 
توانـد   نمـی  دهد که هیچ خواننده ای می رادیکال است. گاست رابطه فلسفه با زندگی را آنگونه شرح

 در واقآ تقسـیم  اهمیت بنیادی ارتباط این دو با یکدیگر را انکار کند و یا چنان تصور کند که زندگی

 "گذرد و آنچـه در جاهـای دیگـر جریـان دارد.      می شود به آنچه که در اطاق سمینار یا کتابخانه می
دهد را درمی یـابیم و   می رویم، پیوند میان کارهایی که آدمی انجام می وقتی ما به جستجوی فلسفه

 (106: 2002است، )گ "یابیم.  می خود را در قلب کثرت بیکرانه این اعمال، از دست رفته
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نامـد.   مـی  1دومین ویژگی فلسفه چیزی است که گاست آن را اصل خود گردانی / خود بسـندگی 
تواند در حقیقت اصل رو  شناسانه  می ( این اصل، اصل خود بسنده گی،101: 1960)گاست،

شکل  تواند چیزی را به عنوان حقیقت بپذیرد که بر بنیاد فلسفه نمی فلسفه قلمداد گردد. فیلسوف
نگرفته باشد. فیلسوف نباید از حقـایق مفـروض قبلـی چیـزی در ذهـن داشـته باشـد. فیلسـوف         

 "فلسفه معرفتی بدون فرضیات اسـت.   "همچنین نباید هیچ چیزی را پیش فرض بگیرد چرا که 
( این اشتیاق برای خود بسنده گی فلسفه، گاست را به جسـتجوی منبعـی   101: 1960)گاست،

ت مطلق اولین و اصیل ترین واقعیت را کـه همانـا زنـدگی اسـت، بـه او بـاز       وامی دارد که بداه
نمایاند. هدف از فلسفه، بنابر این، پیدا کردن واقعیت نهایی است، نقطـه ای کـه از آن، میتـوانیم    
شروع به اندیشیدن کنیم. و این همان اندیشیدن رادیکال است که ما را به سمت انکار هر چیزی 

 کشاند.  می دهد، می د را در تمامیت خویش به ما نشانبه جزء آنچه که خو
نامد، اصلی که همچـون اصـل    می 2ویژگی سوم فلسفه آن چیزی است که گاست آن را اصل کلیت

سازد. آنچه که ما علوم )زیست شناسی، فیزیـك، طـب،    می خود بسنده گی، فلسفه را از علم متمایز
د که فقط به بخشی از واقعیت عالقه مند هستند و نـه  یی هستنها نامیم، رشته می نجوم، شیمی و...(

آنچه در آن است  "به تمامیت آن. فلسفه ولی با کل و با تمامیت واقعیت سرو کار دارد و درگیر دنیا و 

باشد، چه این دنیا دنیای مادی باشد، چه دنیای ذهنی، چه خیالی چه مطلـوب. فلسـفه خـود را     می "

پژوهش همه هستی  "را که در اشتیاق جهانی شدن است. هدف آن بیند، چ می معرفتی جهان شمول

است. فیلسوف از نظر گاست باید این واقعیت را بداند که مطالعه او مربوط به کل است. با اینهمه،  "
فلسفه با همه وجوه اشیاء )چیزها( سروکار ندارد، و عالقه مند به وجوه جزئـی و خـاص و نیـز افـراد     

کند که چه وجهی از یك چیز کلی و جهـان شـمول اسـت.     می اقآ کشفخاص نیست. فلسفه در و

 "گیرد که:  می برای خالصه کردن این وجه از فلسفه، گاست خود این عبارت پارادوکسیکال را به کار

 (105: 1960)گاست، ". ها فیلسوف یك متخصص است، متخصص جهان
( اسـت. معرفـت از نظـر گاسـت     ویژگی چهارم فلسفه این است که فلسفه معرفتی ت وریك )نظـری 

یابـد،   مـی  سیستمی از مفاهیم دقیق، بر اساس استدالل است که به وسیله منطق و قواعد آن انتظام
ت وریك بودن به این معنا است که معرفت مورد نظر، و در اینجا فلسفه، قصد ندارد کـه بـه نحـوی    

نضمامی را برای تغییر یا خلق چیزهـا  تکنیکال )ابزاری( بر جهان سلطه یابد و یا قواعد و دستوراتی ا
اسـت کـه در تقابـل بـا      آید که یك معرفت غیـر کـاربردی   می پیشنهاد دهد. فلسفه از اینرو به نظر

 گیرد. گاست این نگر  را قابل توضـی   می زندگی یا حداقل در تقابل با وجوه معینی از زندگی قرار
تـوانیم بـه آن اشـتغال     می ت، فعالیتی که مانویسد فلسفه خود یك کنش یا فعالیت اس می بیند و می

یابیم و بنابراین خود بخشی از زندگی و حتی شیوه ای از زندگی است، گو اینکـه شـیوه متفـاوتی از    

                                                 
1. Autonomy Principle  

Principle of “Pantonomía” or Universalism .2  
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وقتی فلسفه حضور دارد، زندگی حضور نـدارد، مگـر بـه صـورت ت وریـك، نظـری، و        زندگی باشد.

و به معنای رعایت فاصـله   ن در خارج از زندگی،زندگی اندیشمندانه به معنای ایستاد "اندیشمندانه: 
( فیلسوف بودن از نظر گاست هیچ 106-107: 1960ای معین بین زندگی و خود است. )گاست،

( فلسفه چیزی اسـت کـه   63: 2002)گاست،  "مولفه ای انتزاعی از زندگی من نیست.  "چیز جز 
ه بنیـادی تـرین مفهـوم، یعنـی     است، برای اینکـ  1دهد. فلسفه یك امر کارکردی می شخص انجام

نویسـد   مـی  زندگی من، به نحوی بنیادی کار کردی است. گاست ضمن اشاره به کوریتوی دکارتی،

فکر یـك داده رادیکـال نیسـت،     "این زندگی است که واقعیت مطلق است نه فکر یا سوبژکتیوتیه: 

 (  64: 2002)گاست،  "بلکه این زندگی است که یك داده رادیکال است. 
لسفه بنابراین مطالعه ریشه ای زندگی است. مطالعه ریشه ای، یعنی مطالعه ی همه زنـدگی. همـه   ف

زندگی ولی حضور ندارد. و به همین سبب است که بشر ناخرسند است و به دنبـال بخـش گمشـده    

گردد، او دلتن  آن چیزی است که وجود ندارد. انسان یـك کشـتی شکسـته و از دسـت      می زندگی

پـژوهش همـه    "انوس وجود است. فلسفه پناهگاهی است، از اینرو، که در آن، بشـر بـه   رفته در اقی

 پردازد، فیلسوف از نظر گاست باید بداند که مطالعه او مربوط به کل زندگی است.  می هستی زندگی

، معطل مانده است، درحالی کـه  ها انسان در میان تنوعی از ایده "نویسد:  می منشاء فلسفهگاست در 

یك از آنها قادر نیستند که او را به محکمی در خود نگاه دارنـد. از اینـرو بشـر در بـین معـارف      هیچ

یابد... سقوط در اقیانوس تردیـدها.   می حال سقوط لغزد وخود  را در می شود/ می مختلف جا به جا

ـ    نمی بینند و چیزی می ( وقتی انسانها خود را از دست رفته102: 1967)گاست،  " ر آن یابنـد تـا ب

آیـد،   می بایستند ی یا بر آن تکیه زنند و، جنبشی غریزی / فطری در جهت مخالف در ذهن آنها پدید

( فلسفه 44: 2002دارد که بر آن تکیه زنند. )گاست،  می جنبشی که آنها را به جستجوی چیزی وا

ادثـه  کنـد ح  مـی  بیند و تـال   می نوعی ارتفاع گرفتن توسط کسی است که خود را در خطر سقوط

سقوط را خنثی سازد. فلسفه تال  برای بنا کردن چیزی بـرای کسـی اسـت تـا بتوانـد در خـالء،       

 (45: 2002)گاست،  "جسمی سخت بیابد و بر آن بایستد. 

قطعه زیبایی دارد در باب فلسفه، که به زیبایی توسـط آقـای سـیاو      ؟گاست در فلسفه چیست

 تواند بحث را به نتایج پایانی آن نزدیك کند: می جمادی ترجمه شده است و نقل آن در اینجا

این همه مشتاقی برای فلسفه از چه روست؟ چرا نباید به زندگی فارغ از فلسفه ورزی و به آنچه در  
جهان یافته ایم، قناعت کنیم؟ چرا نباید به آنچه از پیش بوده، به آنچه در آنجا به وضوح فراپیش ما 

همه آنچه فراپیش ما است، هر آنچه در آنجاست، تمامی آنچه به ما است، بسنده کرد؟ به این دلیل: 

                                                 
1. Performative  
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ای صرف، جز تکـه ای، پـاره ای و    داده شده، و همه چیزهای حاضر و روشن، در ذات خود جز قطعه
غایب نیستند و ما را یارای آن نیست که به آنها بنگـریم و جـای خـالی آنچـه را در      ته مانده چیزی

در هر موجود داده شده، در هر داده موجود در جهان، این خط شکسـته  آنجا نیست، احساس نکنیم. 
بینیم که درد از اصل بریدگی آن موجود، درد اشتیاقش که در طلب پاره گـم   می بینیم. می ذاتی را....

.. این ناخرسـندی، همچـون   .دهد می خدایی آن به نزد ما ناله سر گشته خویش است، و نا خرسندی
 اعضـایی کـه نـداریم، حـس     ت داشته شدن و همچون دردی است که دردوست داشتن بدون دوس

کنیم. دلتنگی برای آنچه نیستیم، شناخت خویشتن چونان چیزی لن  و لوچ و ناکامل. این است  می
 (11-12: 1385جمادی،  – 94: 1960آن ناخرسندی... )گاست، 

ای از فلسـفه اسـت کـه     نتیجه این که شرط دوم امکان آموز  فلسفه در دانشگاه، داشتن تلقی
اهل فلسفه را به نحوی وجودی درگیر کند. نه اینکه فلسفه فنی تلقی شود همچون دندانپزشکی 
که آدمی با آموختن قواعد آن صاحب آن فن شود. فلسفه به مثابه دلتنگی، دلتنگی بـرای جـایی   

ممکـن  در واقآ روایت دیگری از بـه هسـت آوردن نیسـتی، آشـکار سـاختن غیـاب،        که نیست،
 گردانیدن ناممکن و پدیدار ساختن اقیانوسی است که فقط قله آن پیدا است. 

 گيری نتيجه
بخشد. چونان چون نامی مناسب برای  می عنوان به تعبیر دریدا، همچون امضاء به متن هویت. 1

غیاب متن درباره آن صحبت کند، به رابطـه بـین    سازد که در می کند و فرد را قادر می متن عمل
دهـد.   می زاء آن بیاندیشد و پیش بینی کند که دربردارنده چه امری است و چه چیزی را وعدهاج

( عنوانی که این متن برای خود انتخاب کرده اسـت در  241-258: 1993)بنینگتون و دریدا، 

شـرایط امکـان آمـوز      "توان از طریق درگیر شدن با مس له  می بردارنده این فرضیه است که

که به تعلیم اندیشیدن در دانشگاه یاری رسـاند.   ها به تعلیم اندیشه ، نه الزاماً"شگاه فلسفه در دان
این نوشته به مفهوم کانتی آن )چارچوب ضروری برای امکان ظهور چیـزی( بـه    شرط امکان در

کار گرفته شده است، به این معنا که شرایط امکان آموز  فلسفه در دانشگاه، در گیـر شـدن بـا    

است که وضآ غالب و تعاریف رایج از ایـن مفـاهیم را بـه     "فلسفه  "و  "دانشگاه  " مفاهیمی از

 دهد. تغییر آنها "ندیشیده انی "و  "در راه "نفآ موقعیت 

ا چنین رویکردی آنچه این نوشته درصدد نشان دادن آن بود، این بود که شرط امکان آمـوز   ب. 2
به معنای دانشگاه و به چیستی فلسفه ارجـاع داده   فلسفه در دانشگاه این است که قبل از هر چیزی

شود. تعریفی که از دانشگاه به مثابه محلی برای جستجوی حقیقت، از فلسفه به مثابـه ناخرسـندی   
توانـد در جهـت چنـان     مـی  برد ارائه شـد، از نظـر ایـن نوشـته     می آدمی از وضعی که در آن به سر

در معنای اصلی دانشگاه  در عصر سودباوری،اید که نم می رویکردی به کار گرفته شود. گرچه غریب
آزادانه، وابسـتگی وجـودی آن    تحقیق و تدریس عناصری چون اسقالل آن از دولت، پایداری آن در

و تعهد آن به نقد و بازبینی مدام خود جستجو شود، ولی این معنـا ضـمن    فضای فرهنگی خالقبه 
ست، با چشم اندازهای پست مدرن معنای دانشگاه نیز در اینکه با تاریخ قوام یافتن دانشگاه سازگار ا
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ی هـا  نماید که فلسفه به عنـوان بازتـابی از دلتنگـی    می گرچه غریب انطباق است. به روشی مشابه،
بـرد، و نیـز نـوعی ارتفـاع      مـی  نارضایتی او از وضعی که در آن به سـر  آدمی برای جایی که نیست،

 ،کند حادثه سقوط را خنثی سـازد  می بیند و تال  می طگرفتن توسط کسی که خود را در خطر سقو
 تلقی گردد، ولی این تعریف عالوه بر اینکه با تاریخ بلند فلسـفه و تحـوالت تفکـر فلسـفی سـازگار     

فلسفه تال  برای بنـا کـردن چیـزی    . چرا که فلسفه نماید، با فلسفه فلسفه نیز در انطباق است می
 ء، جسمی سخت بیابد و بر آن بایستد.  است تا بتواند در خالبوده برای کسی 

عنصـر  اه ایـن اسـت کـه    گیکی از راههای ارتقاء آموز  فلسفه در دانش نهایت اینکه احتماالً. 3
. به زبان دریدا اگر سخن بگوئیم، در واقآ مربیان مس ولیت به دانشگاه و به تفکر فلسفی بازگردد

ی آموزشی موجود، از معانی این دو و یـا  اه مقابل دانشگاه و رو  دانشگاه مس ول هستند که در
هم تنیده اند و شـخص   به عبارتی از مفاهیم در راه آنها سخن بگویند. اخالق و تأمل فلسفی در

کند پیشاپیش خود را در یك وضعیت بهتر یـا بـدتر، از    می حتی زمانی که شروع به طرح پرسش
چرا کـه در فلسـفه،    مس ولیت است. نقطه نظر اخالقی قرار داده است، وضعیتی که واجد حدی از

، نـوعی  گیـرد  مـی  ، و یا حتی مورد غفلت و انکار قرارگیرد نمی حتی در جائیکه مورد تصدیق قرار
 .بخشد، در جریان است می و تفکرات فلسفی ساخت ها به همه فلسفه کهتعهد 
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 نقد فلسفه مبناگرایانه 

 در رویکرد پراگماتيستی ریچارد رورتی به شناخت
 

 *سعيده کوکب

مدعو دانشگاه تهران مدرس  

 

دهد. این نظریات در دو محـور اصـلی    می قرارمقاله حاضر نظریا ت معرفت شناختی رورتی را مورد بررسی  چکيده:

شود: نظریات سلبی که بیان کننده نظریات انتقادی رورتی اسـت و نظریـات ایجـابی کـه بیـانگر رویکـرد        مطرح می
 پراگماتیستی او به شناخت است.

ردیـد  ی موجود در پس فلسـفه مـدرن را مـورد ت   ها شود.رورتی فرض می در بخش اول نظریات انتقادی رورتی مطرح
تواند کنار گذاشـته شـود. از نظـر او فلسـفه سـنتی       می انتخابی است و ها دهد که این فرض می دهد و نشان می قرار

 کوششی برای فرار از تاریخ یعنی کوششی برای یافتن شرایط غیرتاریخی هر تحول تاریخی ممکـن اسـت.او متـذکر   
، کوششهایی در جهت سرمدی کردن یك بازی زبـانی  شود که تحقیق درباره مبانی شناخت، اخالق،زبان و جامعه می

دانـد. بـه    می یا عمل اجتماعی خاص است. رورتی با کنارگذاشتن فلسفه مبناگرایانه،پیام اصلی خود را تاریخی گرایی
دهـد.او در ایـن بررسـی     مـی  همین جهت او مفاهیم ذهن، شناخت و فلسفه را از دیدگاه تاریخی مورد بررسـی قـرار  

رسد که مفهوم شـناخت بـه عنـوان     می دهد. و نهایتاً به این نتیجه می ی فالسفه را نشانها هات و خلطتاریخی،اشتبا
 تواند جای خود را به تلقی پراگماتیستی از شناخت بدهد. می ی دقیق،مفهومی انتخابی است وها تلفیقی از بازنمایی

شـود.در   مـی  راگماتیستی چنین نظریاتی بیاندر بخش دوم و سوم نظریات ایجابی رورتی در مورد شناخت و نتایج پ 
دهد. لذا توجیه مستلزم ارتباط خـاص بـین    می چنین رویکرد پراگماتیستی ای، مواجهه با اشیاء جای خود را به گفتگو

تصورات )یا کلمات( و اشیاء نیست، بلکه مستلزم گفتگو، یعنی مستلزم فعالیت اجتماعی است. توجیه مبتنی بر گفتگـو  
اً کل گرایانه است. از نظر رورتی، هنگامی که گفتگو جای مواجهه را بگیرد، مفهوم ذهـن بـه عنـوان آیینـه     نیز طبیعت
تواند کنارگذاشته شود. در این صورت مفهوم فلسفه به عنوان حوزه ای که در جسـتجوی مبـانی شـناخت     می طبیعت

نامـد. رفتـارگرایی    مـی  ی معرفـت شـناختی  گردد. رورتی دیدگاه خود در باب شـناخت را رفتـارگرای   می است، نامعقول
 دهد.   می معرفت شناختی یعنی تبیین عقالنیت و مرجعیت معرفتی به وسیله ارجاع به آنچه جامعه جواز بیان آن را

 

 گرایی، حقیقت، عقالنیت، عینیت. شناختی، تاریخی مبانی شناخت، رفتارگرایی معرفتهای کليدی:  واژه

                                                 
* Email: skowkab@yahoo.com 
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 مقدمه
، فیلسوف پراگماتیسـت آمریکـایی، در مـورد ذهـن، زبـان، شـناخت،       1رتیآراء فلسفی ریچارد رو

حقیقت، علم، اخالق و سیاست همواره مورد توجه فالسفه و متفکران معاصر قرار گرفتـه اسـت.   
ی پـژوهش از جملـه   هـا  بحث انگیز بودن آراء رورتی در حوزه فلسفه و نیز تأثیر او در دیگر حوزه

وان درمانی، تعلیم و تربیت و نظریـات اجتمـاعی، بـه دلیـل نگـاه      ادبیات، حقوق، تاریخ نگاری، ر
خاص او به فلسفه یا به تعبیر دیگر به دلیل تلقی خاص او از انسان و نحـوه شـناخت اوسـت.در    
طول چند دهه گذشته، رورتی در آثار متعدد خود، تلقی سنتی از فلسفه را مـورد انتقـاد قـرار داده    

وجب تخصصی شدن روزافـزون فلسـفه و دورمانـدن آن از بقیـه     است.، تلقی ای که از نظر او م
فرهن  بوده است. فلسفه رورتی عکس العملی در مقابل جریان اصلی سنت فلسفی غرب است، 
سنتی که به تعبیر رورتی، این عقیده مشترك در آن حاکم است که انسان دارای مـاهیتی اسـت   

ماهیـات اشـیاء، وارگـان بنیـادی و نهـایی در      تواند ماهیات را کشف نماید. بر اثر شناخت  می که
گـردد. ایـن سـنت     هـا مـی   گیرد، وارگانی که موجب قیاس پذیری همه گفتمان می اختیار ما قرار

فلسفی در جستجوی توافق کلی درباره مجموعه ای از وارگان نهایی است، وارگـانی کـه امتیـاز    
ا رورتی با کنارگذاشتن چنین تصوری از آورند. ام می خود را به دلیل بازنمایی دقیق واقعیت بدست

کند که هیچ مجموعه ای  می انسان و ذهن به عنوان آیینه طبیعت و فلسفه متناسب با آن، تأکید
تواند بازنمایی ممتاز ماهیات باشد، بلکه هر مجموعه ای، فقط یکی از بـی نهایـت    نمی از وارگان

 توصیف کرد. توان جهان را می مجموعه وارگانی است که از طریق آن
بررسی نقادانه رورتی در باب شناخت و معرفت شناسی، یك بررسی پسینی است. کار اصلی او در 

ی این مسیر تاریخی را ها و ناهماهنگی ها و نادرستی ها این بررسی تاریخی این است که اعوجاج

مقدمـه ای   نشان داده و از این طریق، تلقی سنتی از شناخت را مورد نقد قرار دهد. نقـد رورتـی  

برای تأسیس نظریه ای جدید در قالب معرفت شناسی دکارتی نیسـت، بلکـه نقـد او بـه منظـور      

ی جدیـد در مـورد ذهـن و    هـا  کنارگذاشتن تلقی دکارتی از شناخت است. او به دنبال بیان نظریه

شناخت در چارچوب معرفت شناسی متعارف نیست، بلکه هدف او همان طور که در مقدمه کتاب 

ذهـن   -1گوید، از بین بردن اعتماد خواننده نسبت به سه چیز اسـت:   می 2و آیینه طبیعت فلسفه

شـناخت بـه عنـوان چیـزی کـه       -2به عنوان چیزی که باید در مورد آن نظریه ای فلسفی داد، 

فلسفه آن طور کـه از زمـان کانـت     -3دارای مبانی است و درباره آن باید نظریه پردازی کرد و 

رو  رورتی برای رسیدن به این هدف، تحلیل تـاریخی الگوهـای شـناختی در    تلقی شده است. 

ی موجود در پس فلسفه مـدرن  ها طول تاریخ فلسفه است. او در این تحلیل تاریخی، پیش فرض

 دهـد و بـه همـین دلیـل آنهـا را قابـل انتقـاد        می سازد و منشأ تاریخی آنها را نشان می را آشکار

ی فلسفی اسـت  ها وی رورتی مبتنی بر دیدگاه او در خصوص پارادایمداند. چنین انتقادی از س می

ی علمی است. هدف رورتی این است که با ها در مورد پارادایم 3که متأثر از دیدگاه توماس کوهن
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ی فلسفی، اشتباهات فالسفه را مبنی بر ایجاد تداخل بین ها تأکید بر گسست معرفتی بین پارادایم

 دهد. ی مختلف نشانها پارادایم

رویکرد نقادانه رورتی به تلقی حاکم در فلسفه سنتی از افالطون تا امروز و دیدگاه پراگماتیسـتی  
 گیرد. می او به شناخت و نتایج چنین دیدگاهی در سه بخش مورد بررسی قرار

 

 نظریات انتقادی رورتی در باب معرفت شناسی .1
ت شناسی بـه معنـای دکـارتی آن را    رورتی در بررسی خود در باب شناخت، مهمترین رکن معرف

داند. از نظر او این مفهوم منشأ تاریخی دارد و در واقـآ روح حـاکم    می "مبنای شناخت  "مفهوم 

است. او معتقـد اسـت آنچـه     "مبنای شناخت  "بر فلسفه سنتی، از افالطون تا امروز، جستجوی 
شناخت ضروری و کلی و در  دهد، هدف مشترك رسیدن به می همه تاریخ فلسفه را به هم پیوند

واقآ رسیدن به شناخت یقینی است. برای رسیدن به چنـین هـدفی، فلسـفه بایـد رو  درسـت      
جستجوی حقیقت را در اختیار ما قرار دهد. بنابراین به دنبـال یـافتن معیـار و چـارچوب ثابـت و      

دن بـه  دائمی و خنثی برای هر تحقیق ممکن است و در واقـآ بـه دنبـال چـارچوبی بـرای رسـی      
 شناخت حقیقی است.

تـوان آن را   می گیرد که می به نظر رورتی، این عقیده مشترك که شناخت در درون چارچوبی شکل
مقدم بر نتیجه تحقیق انتزاع کرد و به عبارت دیگر این عقیده که شناخت در چارچوب مجموعه ای 

کنـد کـه    مـی  نـا پیـدا  یابد، فقط وقتـی مع  می ی به نحو پیشینی قابل کشف تحققها از پیش فرض
ماهیت فاعل شناسا، ماهیت قوای او یا ماهیت زبانی کـه مـورد کـاربرد اوسـت تعیـین کننـده ایـن        
چارچوب باشد. لذا این فرض که چنین محدودیت و چارچوب پیشینی ای وجود دارد، اسـاس اعتقـاد   

خت اسـت.  (.آنچه اهمیت دارد، رسیدن به مبانی شنا8-9، 1980به مبنای شناخت است )رورتی،
 شود.   می مبانی ای که بر اساس آن و بر پایه آن بقیه ساختمان شناخت، بنا
ی سـنتی متفـاوت اسـت، امـا     هـا  به عقیده رورتی اگر چه راه رسیدن به مبانی شناخت در فلسفه

مطلوب و هدف همه آنها رسیدن به موقعیتی است که در آن دیگر استدالل کـردن غیـر ممکـن    
گیرد و چنـان   می مستقیم و بی واسطه با متعلق شناخت قرار 4در مواجهه است. زیرا فاعل شناسا

شود که قادر نیست شك کند یا به گونـه دیگـری ببینـد. بـه      می تحت تأثیر و در قبضه آن واقآ
همین دلیل چنین مواجهه ای الزام آور است. بدین معنا که خود این مواجهه مستقیم، شئ مـورد  

دهد و تضمین کننده صـدق آن اسـت. بنـابراین مبـانی      می ناسا قرارشناخت را در اختیار فاعل ش
یی که برای آنها ارائه گردیده، بلکـه بـه دلیـل    ها شناخت، حقایقی هستند که نه به دلیل استدالل

 (. 157عللشان یقینی هستند )همان،
 مطـرح  ی مختلفی را که فالسفه برای رسیدن به چنین موقعیتی به کار گرفته اند،ها رورتی شیوه

کند. از نظر افالطون مبنای شناخت در خارج از ما قرار دارد، یعنی در حوزه هسـتی در مقابـل    می
توان به آن رسید. به عقیده دکارت، مبنای شناخت  می حوزه شدن که از طریق دیالکتیك عقالنی
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یز را در درون ما قرار دارد و رسیدن به آن مستلزم این است که چشم ذهن تصورات واض  و متما
ی منفرد به حس دارای چنین ویژگی ای هسـتند. از زمـان کانـت    ها ببیند. الك معتقد است داده

رسیدن به این موقعیت منوط به یافتن ساختار پیشینی هر پژوهش یا زبـان یـاهر شـکل زنـدگی     
 (. 159-160اجتماعی ممکن است )همان،

به مبنای شناخت این است کـه از  دهد که شرط رسیدن  می رورتی این مطلب را مورد تأکید قرار

طرفی انسان به عنوان شناسنده، دارای ماهیتی باشد که بتواند به چنین شناختی برسـد.از طـرف   

دیگر واقعیت به گونه ای باشد که از امور ساده و به نحو واض  قابل شناخت تشکیل شده باشـد.  

ویر از واقعیـت بـه عنـوان امـری     در واقآ این تصویر از انسان به عنوان بیننده ماهیات و این تص

شود، این عقیده معنا پیدا کند که انسان بـا طـی    می دارای ماهیت معین و ثابت و مشخص باعث

تواند به موقعیتی دست یابد که با ماهیت واقعیت به طور بـی واسـطه مواجهـه     می طریقی خاص

 پیدا کند و آن را کشف نماید. 

رسـاند و مطم نـاً    مـی  را به ضرورتی ورای زمان و مکـان  این مواجهه چنان الزام آور است که ما

کند، لزوماً ماهیت غیر تاریخی و غیر انسانی خود واقعیت اسـت.   می آنچه چنین ضرورتی را ایجاد

فلسفه سنتی تالشی در جهت فرار از تاریخ و یافتن شرایط غیرتاریخی هر تحـول   "بدین ترتیب 

دین معناست که فلسفه سنتی تالشی برای رسیدن به (. این امر ب9)همان، "تاریخی ممکن است

شرایط ضروری و کلی و سرمدی است. بنـابراین نتیجـه چنـین مواجهـه ای بـا واقعیـت، تمـایز        

جوهری بین حقایق و لذا تمایز بین دو حوزه ضروری و ممکن است. بـه عـالوه بـه دلیـل ایـن      

ـ  مـی  مواجهه و دستیابی به حوزه ای ممتـاز و تجربـه ای خـاص،    وان معیـار و محـك انتخـاب    ت

ادعاهای موجه را بدست آورد و لذا درباره ادعاهای علم، دین، ریاضیات، شـعر، عقـل و احسـاس    

داوری کرد و جایگاه مناسبی را به هر یك اختصاص داد. بدین ترتیب فلسفه به عنوان رشته ای 

 ریخی ای را ارائـه مبنایی ناظر فرهنگی خواهد بود که به مـا چـارچوب جـامآ و فراگیـر و غیرتـا     

 (. 212تواند پیدا کند )همان، می دهد که در آن هر نوع گفتمان دیگر جایگاه و مرتبه خود را می

دهـد و در درون همـین تصـویر از     مـی  رورتی چنین تصویری از روح غالب در فلسفه سنتی ارائه

ر، شـناخت  دهـد. در ایـن تصـوی    مـی  را نشان 7وعینیت6عقالنیت5فلسفه، جایگاه مفهوم حقیقت،

ی هـا  باشد. هسـتی  می حقیقی، معلول معامله و تماس فاعل شناسا با واقعیت، آن طور که هست،

شوند، مقـدمات   می درونی یا انتزاعی یا خارجی که در این مواجهه و تماس با فاعل شناسا کشف

بـه  گردند و بـدین ترتیـب    می گیرند و مبنای شناخت آنها می ی دیگر قرارها شناخت ما از هستی

بخشند. از اینجاست کـه شـناخت، بازنمـایی     می سیر قهقرایی دالئل مربوط به شناخت آنها پایان

 شود.  می دقیق واقعیت دانسته
کنـد.   مـی  در چنین تصویری از شناخت، حقیقت به عنوان مطابقت تام و تمام با واقعیت معنا پیدا

کنند که حقیقت مربوط به آنها را  می ی مشاهده شده ما را مجبورها زیرا در این سنت خود هستی
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باور کنیم، فقط به این دلیل که مواجهه با آنها توسط یك چشم ذهنی تیزبین یا یك رو  دقیق 
یا زبان روشن صورت گرفته است. اما چنین عقیده ای مستلزم ایـن اسـت کـه مـا توسـط خـدا،       

ه بـا پیـروی از رو    یی برنامه ریزی شده باشـیم کـ  ها تکامل یا هر چیز دیگر به صورت ماشین
مکانیکی خاصی بتوانیم به مرحله ای برسیم که دقیقاً ماهیت و ذات اشـیاء را تشـخیص دهـیم.    
 8فلسفه سنتی در جستجوی چنین روشی است و این امر به معنای تحویل عقالنیـت بـه قاعـده   

ا (. به دلیل اینکه انسان به نحو خاصی برنامه ریزی شـده اسـت، لـذ   1991،165است )رورتی، 
تواند از طریق شـناخت   می دستورالعمل خاصی هم برای خواندن برنامه او وجود دارد که فیلسوف

تواند مـا   می وجود دارد که "رو  عقالنی  "ماهیت انسان آن را کشف نماید. بنابراین فقط یك 
 را به حقیقت برساند. رورتی با چنین توصیفی از عقالنیت، که عبارت از ملزم شدن به یك قاعده

حیات عقل، حیات  "کند، اسطوره ای که مطابق آن  می است، آن را اسطوره ای افالطونی معرفی
محاوره سقراطی نیست، بلکه حالت نورانی اگاهی اسـت، کـه در آن شـخص هرگـز نیـاز نـدارد       

ی ممکن آن موقعیت را تماماً بررسی کرده است یـا نـه، بلکـه    ها بپرسد، آیا او توصیفات و تبیین

(. از 164)همـان،  "یابـد   مـی  با پیروی از رو  مکانیکی به باورهای صادق دست صرفاً شخص
توانـد هـدف    مـی  آنجا که چنین مکانیسمی برای رسیدن به حقیقت وجود دارد، بنابراین حقیقـت 

پژوهش قرار گیرد و به خاطر خود  جستجو شود، نه به دلیل اینکه برای فرد یا جامعه ای خوب 
 وم عینیت را نیز کامالً وابسته به این تلقی خاص از شـناخت و حقیقـت  و مفید است. رورتی مفه

داند. ارتباط بی واسطه با واقعیت غیر انسـانی، تضـمین کننـده عینیـت شـناخت اسـت، زیـرا         می
 شناخت عینی، شناختی است که کامالً مستقل از انسان و شرایط تاریخی و اجتماعی او باشد. 

دهد، مهم ترین رکن عبارت از مواجهه بی واسطه  می نتی ارائهدر تصویری که رورتی از فلسفه س
انسان با واقعیت است. هنگام این مواجهه انسان منفعل محض است و هیچ دخـل و تصـرفی در   

تواند انجام دهد. از نظر رورتی چنین نگرشی به شناخت، کامالً منشـأ تـاریخی دارد.    نمی واقعیت
النی ای مؤید این نگر  نیست، بلکه چـون در دوره  این سخن بدین معناست که هیچ دلیل عق

ی تاریخی دیگر نیز ها خاصی از تاریخ این نگر  به شناخت وجود داشته است، به اشتباه به دوره
سرایت کرده و امروز ما وارث این تلقی از شناخت هستیم. مطابق رویکرد تاریخی رورتی، مفهوم 

و بـه ویـژه    10را بر الگوی ادراك حسـی  9شناختنمبانی شناخت منشأ افالطونی دارد. افالطون 
دهد. الگو قرار گرفتن ادراك حسی از دو جهت قابل طرح است: همان طور کـه در   می دیدن قرار

ی مختلف و اشیاء مطابق با آنها وجود دارد و تماس و ها ادراك حسی، قوای حسی متناظر با حس
شناختن نیز متناسب با درجات یقین، قـوای   شود، در می تأثیر آن اشیاء بر قوا باعث ادراك حسی

شناختی و اشیاء متفاوت مطابق با آنها وجود دارد. طبق بیان رورتی ویژگی اساسی شـباهت بـین   
شناختن و ادراك حسی این است که در هر دو مورد قوه شناخت یا قوه حسی بایـد تحـت تـأثیر    

ن حقیقت ضروری، حقیقتی است کـه  شی ی قرار گیرد و کاری باید توسط شئ انجام شود. بنابرای
آن را باور داریم، چون تأثیر آن حقیقت بر ما اجتناب ناپذیر است و در واقآ نیرویی خارج از ما، ما 



46 
 1388 زمستان  ● 37سال   ●فصلنامه فلسفه 

 

 

ی ها کند. به دلیل همین شباهت است که افالطون معتقد است تفاوت می را مجبور به باور کردن
شوند. هـم چنـین بـه دلیـل      می ه شناختهموجود در یقین باید مطابق با تفاوت در اشیایی باشد ک

گـردد )رورتـی،    مـی  همین شباهت، قوه ای به نام عقل )نوس( به عنوان شناسنده کلیات مطـرح 
1980،156 .) 

آنچه در تبیین رورتی اهمیت دارد این است که از نظر او رسیدن به مبانی شناخت به عنوان وجه 
ن در جهت الگو قـرار دادن ادراك حسـی   ی سنتی، معلول گرایش افالطوها مشترك همه فلسفه

نوع خاصی از سخن گفتن در مورد شناخت از سوی  است و خود این گرایش نیز محصول انتخاب
از سـوی افالطـون کـه     11ی دیـداری هـا  افالطون است. در واقآ انتخاب مجموعه ای از استعاره

خـاص اجتمـاعی و   معرف تفکر فلسفی شده است، صرفاً معلول عوامل و علل خارجی و شـرایط  
 سیاسی و تاریخی و زبان یونانی است و به همین جهـت اگـر شـرایط و عوامـل خـارجی تغییـر      

 گرفت و شناختن مطابق الگوی دیگری تعریـف  می کرد، امکان داشت انتخاب دیگری صورت می
 (. 159شد و لذا ما امروز مواجه با نوع دیگری از تفکر فلسفی بودیم )همان، می

است. چنین مفهـومی   " 12 انتخابی بودن "کلیدی در تفکر رورتی همین مفهوم یکی از مفاهیم 
ی هـا  مرتبط با اعتقاد او در خصوص چگونگی ایجاد الگوهای شناختی مختلف و در واقآ پـارادایم 

مختلف فلسفی است. او معتقد اسـت، مـا در تـاریخ فلسـفه شـاهد سـه پـارادایم مختلـف یعنـی          
در بسـتر   هـا  فه ذهن معاصر هستیم. طبق تبیین او این پـارادایم متافیزیك، معرفت شناسی و فلس

تاریخی خاصی به علت شرایط تاریخی خاصی به وجود آمده اند و کامالً متفاوت با هـم هسـتند.   
ی علمـی اسـت. از نظـر    هـا  رورتی در این عقیده متأثر از نظریه توماس کوهن در مورد پـارادایم 

ز تعهدات نظری در زمینه هستی شناسی، رو  شناسـی،  کوهن هر پارادایم علمی مجموعه ای ا
ی مورد استفاده است، که البته امکان صورتبندی دقیق آن وجود ندارد. در واقـآ  ها ابزارها و رو 

یك پارادایم خاص، جهت گیری دانشمند به موجودات جهان و نحوه شـناخت آنهـا و چگـونگی    
براین مسائل و سؤالهای هر پارادایم مخصـوص  کند. بنا می بکار گیری ابزارهای شناخت را تعیین
گیرد در مورد اینکه چه چیزی مرتبط با  می یی صورتها خود آن است و در همان پارادایم، توافق

تـوان اسـتدالل    مـی  موضوع محسوب شود و چه چیزی پاسخ به سؤال لحاظ گردد و چه چیـز را 
 ود. خوب در تأیید آن پاسخ یا انتقاد خوب از آن پاسخ تلقی نم

آنچه در نظریه کوهن حائز اهمیت اسـت، انتقـال از یـك پـارادایم بـه پـارادایم دیگـر و ارتبـاط         
آن قدر اساسی و بنیـادی اسـت    ها با یکدیگر است. کوهن معتقد است اختالف پارادایم ها پارادایم
شـود،   می توان بین آنها رابطه معرفتی برقرار کرد. بنابر هستی شناسی جدیدی که معرفی نمی که

شود و گاه همـان هویـات قبلـی مفهـوم کـامالً       می گاه در پارادایم جدید هویات جدیدی معرفی
رود. از آنجا که هر پـارادام   می کند، به نحوی که پیوستگی مفهومی کامالً از بین می جدیدی پیدا

زم رو ، مسائل و معیارهای خاص خود را برای حل مسائل دارد، لذا قبول پارادایم جدیـد، مسـتل  
توان یك معیار کلی برای تمییـز علـم از غیـر     نمی تعریف مجدد علم متناظر با آن است. بنابراین
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علم و نیز تعریف ثابتی برای علم در تمام ادوار ارائه داد. اگر چه از نظر او میان تعاریف مختلف از 
ری کلـی  علم نوعی شباهت خانوادگی وجود دارد، اما شباهت به حدی نیست که به عنـوان معیـا  

شود ممکـن اسـت در دوره بعـد     می لحاظ گردد. در نتیجه فعالیتی که در یك دوره علم محسوب
کامالً غیر علمی تلقی گردد. مطابق چنین تلقی ای، رشد علم، رشدی انباشتی و توده وار نیسـت  

 ی رقیب رابطه تکاملی در نظر گرفت. در واقآ طبق نظر کـوهن آنچـه  ها توان بین پارادایم نمی و
ی ها کند، صرفاً تفسیر دانشمندان از مشاهدات نیست، بلکه آنان در جهان می با یك پارادایم تغییر
(. بنــابراین 1962،149بیننــد )کــوهن،  مــی کننــد و چیزهــای متفــاوتی مــی متفــاوتی زنــدگی

ی علمی، قیاس ناپـذیر هسـتند و هـیچ راهـی بـرای توصـیف جهـانی مشـترك بـین          ها پارادایم
تلف وجود ندارد و لذا هیچ زبان مشاهده ای خنثی وجود ندارد که بـر مبنـای آن   ی مخها پارادایم

بتوان بین نظریات رقیب انتخاب نمود. هیچ دیدگاه خنثـی و مسـتقلی وجـود نـدارد کـه امکـان       
و در نتیجه امکان مواجهه استداللی و منطقی میان طرفداران آنها را  ها سنجش و مقایسه پارادایم

 به وجود آورد. 
پذیرد. تنها اختالف او با کوهن  می را ها ورتی، دیدگاه کوهن در خصوص قیاس ناپذیری پارادایمر

زبـان مشـاهده ای   "ی مختلف، مستلزم ایـن نیسـت کـه    ها این است که قیاس ناپذیری پارادایم

توانـد   نمـی  توان گفت چنین زبانی در انتخاب نظریـات رقیـب   می وجود ندارد، بلکه فقط "خنثی 
ی قابـل  هـا  ار باشد. در واقآ از نظر رورتی نتایج حاصل از مشاهده، همـواره در قالـب واره  تأثیرگذ

تواند مبنـای تصـمیم گیـری مـا      نمی قبول برای دو نظریه رقیب قابل بیان است، اما چنین امری
برای انتخاب نظریات رقیب قرار گیرد. بنابراین هیچ راهنمای قاعده مندی برای انتخاب نظریات 

 (. 1980،324رس نیست )رورتی،در دست
دوم را دید. بر اساس نظر  13توان تأثیر ویتگنشتاین می ی مختلف،ها در چنین رویکردی به پارادایم

تـوان بـه    مـی  ممکـن آن  "کاربردهای  "، معنای یك واره را از طریق ی فلسفیها پژوهشاو در 
گوید که هر  می انی بی شمار سخنی زبها دست آورد. ویتگنشتاین با تشبیه زبان به بازی، از بازی

یك تحت قواعد خاص خود هستند و لذا هیچ بازی زبانی ای مطابق قواعـد بـازی دیگـر مـورد     
گیرد. پس برای دریافت معنای واره، باید قواعد بازی زبانی ای را بشناسیم که آن  نمی قضاوت قرار

را تغییر  ها معنایی ندارد و اگر قاعده بدون این قواعد، این نشانه هنوز "رود.  می واره در آن به کار

(. نکته مهم دیگر ایـن اسـت کـه    147، 1989)ویتگنشتاین، "دهیم، آنگاه معنای دیگری دارد 
قواعد بازی دلبخواهی است، اگر چه وقتی قانون بازی وضآ شود، همه بازیکنان باید از آن متابعت 

ی زبانی مختلـف، معنـای آن   ها و در بازیکنند. بنابراین نه تنها یك لفظ یك معنای واحد ندارد 
متفاوت خواهد بود، بلکه خود بازی زبانی هم دارای یك ماهیت مشترك نیست. اگر چه او قائـل  

ی هـا  ی زبانی سخن گفت، بدین معنا که بازیها توان از شباهت خانوادگی بین بازی می است که
 (.65مربوط هستند )همان، زبانی یك چیز مشترك ندارند، اما به طرق مختلف به یکدیگر 
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در نظریه رورتی، هر پارادایم، یك بازی زبانی یا یك شکل زندگی است. خواه شـکل زنـدگی را   

مفهومی عامتر از بازی زبانی بدانیم، خواه یکسان بـا آن، در هـر حـال، شـکل زنـدگی زمینـه و       

اجتمـاعی بـر    شود. شکل زندگی نوعی توافق می چارچوبی است که در آن معنای کلمات فهمیده

و رفتارهای زبانی و غیر زبانی است و توجیه نهایی  ها ، سنتها روی تمایالت طبیعی، پیش فرض

زند. از آنجـا کـه کـردار و رفتـار و      می و رفتارهایی است که از افراد آن جامعه سر ها همه داوری

یگانـه ای   عقاید موجود در هر شکل زندگی وابسته به آن شکل زندگی است، لذا مالك واحـد و 

ی زندگی و به تبآ آن، آراء و عقاید و رفتـار موجـود در آن وجـود    ها برای مقایسه و داوری شکل

 ندارد. 

ی مختلف و گسست معرفتی بین آنهاست که رورتی معتقد ها به دلیل چنین رویکردی به پارادایم

سائل، بلکه نحـوه  .(. از نظر او نه تنها مxiii،1980است مسائل فلسفی جاودانی نیستند )رورتی،

کند. به همین دلیل او جاودانی دانستن مسائل  می ارائه مسائل از پارادایمی به پارادایم دیگر تغییر

داند که فالسفه دچار آن شده اند و لذا در تبیین خود از تـاریخ فلسـفه، بـه     می فلسفی را توهمی

یی است که باعـث شـده   ها دنبال علت چنین توهمی است. در واقآ او به دنبال اشتباهات و خلط

است فالسفه دچار چنین توهمی شوند. از نظر او بزرگترین اشتباهی که فالسفه دچار شده اند، این 

است که مفاهیم و مبانی ای که مربوط به یك پارادایم خاص بوده است، در پـارادایم جدیـد بـه    

ن است که قواعد یك بـازی  همان معنای قبلی به کار برده اند. به عبارت دیگر اشتباه فالسفه ای

زبانی را در بازی زبانی دیگر بکار گرفته اند، یا معنای یك واره را در خارج از بازی زبانی ای کـه  

و الگوهای شناختی  ها واره مفروض متعلق به آن است، بکار برده اند. در واقآ فالسفه در پارادایم

ه کرده اند که متعلق به پارادایم دیگر و ی مسلم انگاشته شده ای استفادها جدید از مفاهیم و فرض

در واقآ متعلق به زمان و مکان و شرایط تاریخی دیگری بوده اسـت و در نتیجـه اسـتلزامات آن    

و مفاهیم به الگوی جدید نیز سرایت کرده و این توهم را به وجود آورده که خود مسائل  ها فرض

گرفـت،   نمـی  د. اما اگر این اشتباه صـورت فلسفی سرمدی است و باید راه حلی برای آنها پیدا کر

خورد. به عقیده رورتی نتیجه توجه  می مطم ناً تاریخ فلسفه و معرفت شناسی به گونه دیگری رقم

به این اشتباهات این است که مسائلی که در اثر این اشتباهات به وجود آمده انـد، کنـار گذاشـته    

صورت گیرد. ادعای رورتی این است که کار شوند، نه اینکه تال  برای حل آنها به نحو نظری 

نشان دادن این است که تلقی کـانتی از فلسـفه نتیجـه چـه      "معرفت شناسی  "اصلی او در نقد 

 "اشتباهاتی بوده و چگونه فالسفه دچار این اشتباهات شده اند. به همین دلیل او فلسفه خـود را  

او در بیان اشـتباهات فالسـفه، سـه الگـوی      (.xiiiداند نه مبتنی بر مبانی )همان، می " 14درمانی

 دهد. می شناختی ارسطو، دکارت و فالسفه ذهن جدید را مورد بررسی قرار
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از طرفی رورتی معتقد است این الگوهای شناختی انتخابی اند، بـدین معنـا کـه معلـول شـرایط       

انتخـابی اسـت   تاریخی خاصی هستند و لذا مسائل ناشی از هر یك از آنها نیز به همـان انـدازه   

(. در مقایسه الگوی شناختی ارسطو و دکارت، رورتی از تفاوت عقل در فلسفه ارسـطو  46)همان،

گوید و معتقد است اشتباه اصلی دکـارت ایـن اسـت     می و ذهن یا آگاهی در فلسفه دکارت سخن

را ارسطویی عقل  –دهد و در واقآ مفهوم افالطونی  می که مفهوم آگاهی را به مفهوم عقل ربط

شود لوازم عقل ارسطویی به ذهن دکارتی نیز سرایت کند. بر طبق بیـان   می کند و باعث می احیا

شود و غیر مـادی و فناناپـذیر    می رورتی در فلسفه ارسطو عقل به عنوان قوه مدرك، از بدن جدا

است. از طرف دیگر همان طور که گفته شد، خود قوه عقل به علت انتخاب نوع خاصی از سخن 

گردد.  می ی دیداری در مورد شناخت، از سوی افالطون مطرحها ن یعنی به کار بردن استعارهگفت

بیند و بدین  می بیند، چشم نفس یعنی عقل هم کلیات را می همان طور که چشم بدن جزئیات را

اگـر   "کند. رورتی معتقـد اسـت،    می ترتیب عقل، چیزی است که انسان را از بقیه موجودات جدا

 کرد، این تصـور در او بـه وجـود    نمی ارسطویی کسب کلیات را احیاء –هوم افالطونی دکارت مف

آمد که شناخت حقایق کلی باید به وسیله عنصری خاص و از لحـاظ متـافیزیکی متمـایز در     نمی

کرد، مفهوم دو  نمی انسان امکان پذیر شود. هم چنین اگر دکارت مفهوم جوهر ارسطویی را احیاء

 (. 125)همان، "حوزه ذهنی و فیزیکی قابل درك نبود  حوزه وجودی یعنی

از نظر رورتی ما شاهد همین اشتباه در فلسفه ذهن معاصر هستیم. اگر چه تبیین فالسفه ذهن از 

توان منشأ دکـارتی و در واقـآ منشـأ     می انسان کامالً متفاوت با تبیین دکارت از انسان است. اما

ی جدید، تلقی دکارتی از انسان بـه  ها نشان داد. دوآلیست ارسطویی نظریات آنان را –افالطونی 

کنند کـه چیـزی جـز     می گذارند و تصدیق می عنوان مرکب از دو جوهر ممتد و غیر ممتد را کنار

 ارگانیسم انسانی وجود ندارد، اما شهود دکارتی مبتنی بر تمایز بین حـاالت ذهنـی و فیزیکـی را   

ی جدیـد در  هـا  یق تجربی، قابل اتصال نیسـت. دوآلیسـت  پذیرند و معتقدند این شکاف از طر می

و رفتارگرایـان هـم عقیـده انـد و آنهـا را       ها معموالً با ماتریالیست ها مورد عقاید، امیال و نگر 

 ی سخن گفتن دربـاره ارگانیسـم، اجـزاء آن و حرکـات بالفعـل و بـالقوه آن اجـزاء       ها صرفاً نحوه

ثل درد و تصاویر ذهنی و افکار جـاری یعنـی حـاالت    دانند. اما در خصوص احساسات خام، م می

داننـد. در   می ذهنی کوتاه مدت، چنین اعتقادی ندارند و آنها را حاکی از جریان غیر مادی آگاهی

توانـد   مـی  ی جدید هنگامی که ذهن مجموعه ای از احساسات خام باشدها واقآ از نظر دوآلیست

تلقی ای بسیار متفاوت است بـا نظریـه دکـارت در    وجود جداگانه از بدن داشته باشد. چنین طرز 

 یکجا جمـآ  "تفکر  "مورد ذهن و جدایی پذیر بودن همه موضوعات و مواردی که او تحت واره 

 کند، اما الزمه طرز تلقی آنان این است که ذهن به عنوان یك جوهر وجود داشته باشد.  می
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ی جدید احساس کردن یـا بـه تعبیـر    اه شود از نظر دوآلیست می طبق تحلیل رورتی، آنچه باعث

دیگر صفات پدیداری، متفاوت با صفات فیزیکی باشد، این است که در مورد صفات پدیداری، هیچ 

توان دچار اشتباه شد.مثالً  نمی گونه تمایزی بین واقعیت و نمود وجود ندارد و در واقآ در مورد آنها

ار اشتباه نخواهد شـد. از نظـر رورتـی    کشد، در مورد چگونگی احساس درد، دچ می کسی که درد

پاسخ به این سؤال که چرا چنین تمایزی، منجر به تمایز و شکافی وجود شناختی شده است و چرا 

 ی جدید مطم ن هستند که احساسـات و اعصـاب دو چیـز متفـاوت هسـتند، معلـوم      ها دوآلیست

آن سهم داشته است. از نظر شود مگر اینکه بفهمیم منشأ تاریخی این عقیده چگونه در ایجاد  نمی

ی جدید چگونگی احساس درد، برای درد بـودن ضـروری اسـت. آنـان تنهـا صـفت       ها دوآلیست

دانندو به جای اینکه در مورد افرادی کـه درد دارنـد سـخن     می ضروری درد را احساس دردناکی

ن درد را گوینـد. در واقـآ آنـا    می ضروری است، سخن "درد بودن  "بگویند، در مورد آنچه برای 

تواند از  نمی کنند که ماهیت آن تماماً یك صفت واحد است. چنین امری می تبدیل به امر مجزایی

درد را صـفت   ها چیزی جز ذهن به عنوان یك جوهر ساخته شده باشد. در حالی که اگر دوآلیست

ی بین دانستند، دیگر دلیلی وجود نداشت که تمایز معرفت می یك فرد یا صفت تارهای عصبی مغز

گزار  از چگونگی احساس درد و گزار  از هر چیز دیگر، منتهی به شکاف وجـودی شـود. در   

دهند این است که صفت جزئی یـك   می ی جدید انجامها واقآ از نظر رورتی، کاری که دوآلیست

بخشند. این فرایند همان فراینـدی   می کنند و به آن به عنوان یك کلی، واقعیت می چیز را انتزاع

 (. 31-32دهد )همان، می که افالطون در ساختن مثل انجام است

دهد، از نظر آنان، هرگاه در مورد حالتی از  می ی جدید ارائهها طبق تحلیلی که رورتی از دوآلیست

کنیم، باید صفتی وجود داشته باشـد کـه بـا آن مواجهـه      می خودمان گزارشی اجتناب ناپذیر بیان

 "(. در اینجا رورتـی مفهـوم   84گزار  را ارائه دهیم )همان،شود آن  می شویم، صفتی که باعث

ی دیـداری  هـا  دهد و آن را مرتبط با استعاره می با صفت درونی را مورد تأکید قرار "مواجه شدن 

داند. بـه دلیـل رویکـرد افالطـونی بـه شـناخت اسـت کـه رابطـه ضـروری بـین             می افالطونی

برقرار شده است و چنین پنداشـته شـده کـه بـه      یاجتناب ناپذیر و داشتن صفات درونیها گزار 

دلیل ارتباط خاص و ویژه با نوع خاصی از شئ به نام شئ ذهنی، دارای شـناخت اجتنـاب ناپـذیر    

هستیم. البته رورتی منکر این مطلب نیست که ما دسترسی ممتاز به حاالت درونی خـود داریـم،   

انیم گزارشی اجتناب ناپذیر از آنها بـدهیم،  تو می اما به عقیده او اشتباه است که تصور کنیم چون

 لذا آنها هویاتی از نوع خاص هستند. 

به عقیده رورتی، تصور افالطون از شناخت یعنی شناختن را بر الگوی ادراك حسی قرار دادن، در 

خورد. بر اساس تصور افالطونی، متناسـب بـا درجـات     می الگوهای شناختی دیگر کامالً به چشم

ناختی و اشیاء مطابق با آنهـا وجـود دارد. در ایـن الگـو، شـناختن مسـتلزم رابطـه        یقین، قوای ش
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شخص و شئ است و قابل شناخت ترین، واقعی ترین اسـت. در الگـوی شـناختی دکـارتی نیـز      

شـود. در   مـی  همین تصور از شناخت حاکم است و به همین دلیل خلط بین تبیین و توجیه دیـده 

کنـد، تصـوراتی کـه بـه      می ی دکارت تصورات درونی را فراهمسنت دکارتی، اختراع ذهن از سو

تواننـد مبنـای جدیـدی را در     مـی  شوند کـه  می دلیل دستیابی ممتاز به آنها، هویات خاصی تلقی

اختیار فالسفه قرار دهند. در این سنت، شناختن به معنای داشتن تصور یا داشتن یك انطباع بـر  

اعی صرفاً مقدمه ای علّی برای شناخت باشد. به دلیـل  روی لوح ذهن است، نه اینکه چنین انطب

کند  می همین تلقی از شناخت است که الك، ذهن دکارتی را به عنوان موضوع علم انسان لحاظ

خواهد با بررسی تصورات ذهنی و عملکردهای ذهن به شناخت چیزها دست یابد. در چنین  می و

گـردد کـه بـا     مـی  کند و این اندیشه مطرح می رویکردی به شناخت، بررسی قوه فاهمه معنا پیدا

تـوانیم بشناسـیم و    مـی  مطالعه تصورات ذهنی و چگونگی کار ذهن، شناخت ما نسبت به آنچـه 

توانیم بهتر بشناسیم، بیشـتر خواهـد شـد. بـه همـین دلیـل        می شناخت ما در مورد اینکه چگونه

وراتی که مواجهه با آنها ما گردد، تص می جستجوی تصورات ممتاز در میان تصورات ذهنی مطرح

گیرد. هنگامی که شـناختن، داشـتن تصـور     می رساند و مبنای شناخت قرار می را به یقین مطلق

گـردد کـه تصـورات مـا تـا چـه انـدازه         مـی  ذهنی دانسته شود، این مسأله بسـیار مهـم مطـرح   

باور کنیم جهـان  ی دقیق واقعیت خارجی هستند و در واقآ هیچ دلیلی وجود ندارد که ها بازنمایی

 (. 135-137خارجی وجود دارد، جهانی که ورای تصورات خصوصی ماست )همان،

از نظر رورتی خلط اساسی و مهم الك این است که مقدمات علّـی شـناخت و خـود شـناخت را     

کنـد. بـه عبـارت دیگـر الك از طریـق تبیـین        می خلط 16و توجیه 15داند و بین تبیین می یکی

خواهد شناخت را بر مبانی یقینی مبتنی سازد. در واقآ این خلـط   می ذهن مکانیستی عملکردهای

و ترکیب کردن این دو تصور در  "صرفاً داشتن دو تصور در کنار هم  "مربوط است به خلط بین 

را الگـوی   "دیـدن   "یك حکم واحد. به عقیده رورتی از آنجا که الك مانند افالطون و ارسطو، 

  روشنی برای برقراری ارتباط بین دریافت صـور در ذهـن و سـاختن    داند، هیچ رو می شناختن

تـوالی  "دهد و آن را به صورت التبـاس   می قضایا ندارد. کانت این مشکل مهم را مورد توجه قرار

دانـد نـه    مـی  نماید. به همین دلیل او مبنای شناخت را قضایا می مطرح "ادراکات با ادراك توالی 

پردازد که ذهن برای  می ورات درونی ممتاز، به جستجوی قواعدیاشیاء و به جای جستجوی تص

 خود تدارك دیده است. از نظر رورتی، کانت برای بیان نظریـه شـناخت در مسـیر جدیـدی قـدم     

گذارد، مسیری که در جهت تلقی ای از شناخت است کـه در الگـوی ادراك حسـی نیسـت و      می

شود زیرا رو  کانت برای انجام این تغییر، در  یم همان ارتباط قضایاست. اما در نیمه راه متوقف

توان از  می گیرد و خواستار پاسخ به این سؤال است که چگونه می همان چارچوب دکارتی صورت

فضای درونی به فضای بیرونی رسید. او به دنبال تبیین شناخت علمی است، شناختی که از نظـر  
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د بلکه به دلیل پیشینی بـودن دارای ضـرورت و   ده می او نه تنها معرفت ما را به واقعیت افزایش

 (. 147کلیت است )همان،

دهدو به  می کانت در جستجوی شرایط ضروری شناخت، فضای درونی یا ذهن را مورد توجه قرار
توانند متعلق شناخت ما قـرار گیرنـد    نمی پردازد. از نظر او اشیاء می مطالعه عناصر صوری آگاهی
پیشینی شناخت از جانب فاعل شناساگردند. به عقیده رورتی، انقـالب  مگر اینکه مقید به شرایط 

توانیم اشیاء را به نحو پیشینی  می کپرنیکی کانت مبتنی بر این عقیده است که ما فقط در صورتی

 "ی مقـوم  هـا  فعالیـت  "توانیم در مـورد   می بشناسیم که آنها را بسازیم. اما این سؤال که چگونه
کنـد، زیـرا بنـابر نظـر دکـارت مـا        نمـی  ه باشیم، کانت را دچار مشکلذهن شناخت بدیهی داشت

دستیابی ممتاز به ذهن داریم. بنابر تحلیل رورتی، چنـین نظریـه ای در مـورد شـناخت و چنـین      
آورد کـه   مـی  تعریفی از شئ به عنوان تابآ و محکوم صور شناسایی ذهن، این امکان را به وجود

ه شود. زیرا از نظر کانت وظیفه فلسفه این است که تحقیـق  معرفت شناسی، علمی بنیادی دانست
انتقادی در مورد خود عقل انجام دهد تا معلوم شود اصول و مفاهیم پیشـینی مبتنـی بـر سـاختار     
ذهن چه مفاهیمی هستند و حوزه اطالق آنها چه گسـتره ای دارد تـا شـناخت ضـروری و کلـی      

 تضمین شود. 
دهد این است که کانت به جای اینکه شـناخت را بـر حسـب     می راما آنچه رورتی مورد انتقاد قرا

دهد.  می رابطه قضایا و درجه یقین مربوط به آنها بیان کند، اجزاء سازنده قضایا را مورد توجه قرار

نکته مهم این است که از نظر رورتی، این اجزاء سازنده یعنی شهود و مفاهیم و به تبآ آن مفهوم 

صال این دو تصور کامالً متفاوت، اختراع و انتخاب خود کانت است. چنین سنتز یا ترکیب برای ات

نیست که به محض تأمل فلسفی به طور اجتناب ناپذیر با تمایز شهود و مفهوم مواجه شویم. زیرا 

 کثـرت داده  "تمایز بین شهود و مفهوم در فلسفه کانت مبتنی بر ایـن فـرض کانـت اسـت کـه      

تـوانیم از اشـیائی آگـاه     مـی  . کانت برای اثبات این امر که مـا " شود می شود و وحدت ساخته می

 باشیم که به وسیله فعالیت ترکیب کننده خود مـا سـاخته شـده باشـد، چنـین فرضـی را مطـرح       

شـود در   مـی  دانیم که کثرات به ذهـن داده  می نماید. سؤال اصلی رورتی این است که چگونه می

کثرت داده شود مگـر اینکـه فاهمـه مفـاهیمی را بـرای      تواند به عنوان  نمی حالی که این کثرت

ترکیب آنها بکار برده باشد؟ اگر بر طبق نظر کانت ما هرگز از شهودهای ترکیب نشـده و نیـز از   

 مفاهیم به نحو محض و جداگانه، متمایز از اطالق آنها به شهودها آگاه نخواهیم بود، پس چگونه

ان کثرت تصور شود، کثرت است؟ از نظر رورتی، فرض تواند به عنو نمی فهمیم این کثرت که می

کثرت داده شده و وحدت ساخته شده، فرضی است که برای انقالب کپرنیکی کانـت مـورد نیـاز    

کند. بنابراین کـل نظریـه کانـت در مـورد      می است و فقط در چارچوب چنین فلسفه ای معنا پیدا

مسلم فرض شـده اسـت و وقـایآ شـبه     ترکیب، فقط برای تبیین امکان شناخت ترکیبی پیشینی 

روان شناختی توصیف شده هیچ مبنای درون نگرانه ای ندارد. بنابراین ما هیچ دستیابی ممتـازی  
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به فعالیت سازنده ذهن خود نداریم و در نتیجه شناخت حقایق ضروری هم چنان معماوار خواهـد  

 (. 153-155ماند )همان،

فت او با بیان اشتباهات فالسفه و نیز بـا تأکیـد بـر ایـن     توان گ می با نگاه به نقد تاریخی رورتی

باعث شده است مسیر فلسفه به نحو خاصی تعیین گـردد، بـه    ها مطلب که این اشتباهات و خلط

رسد که انتخاب این مسیر مبتنی بر حقیقتی ثابت و از پیش موجـود نیسـت، بلکـه     می این نتیجه

که آنها نیز انتخابی است. بدین معنـا کـه ایـن     ی مسلم انگاشته شده ای استها مبتنی بر فرض

متعلق به شرایط تاریخی و چارچوب فکری خاصی است و بنابر اهداف خاصـی انتخـاب    ها فرض

یا در چارچوب فکری خاصی اختراع شده است و یـا بـه اشـتباه از درون     ها شده است. این فرض

تی، الگوهای شـناختی مختلـف،   چارچوب فکری دیگری گرفته شده است. از آنجا که از نظر رور

صرفاً معلول شرایط تاریخی خاصی هستند، لذا با از بین رفتن شرایط از بین خواهند رفـت و بـه   

توان الگوی شناختی متعلق به پارادایم دیگـری را کـه در حـال حاضـر، حـاکم و       می همین دلیل

 این رورتـی تصـری   موجود نیست، کنارگذاشت و الگوی شناختی دیگری را انتخاب نمـود. بنـابر  

 کند که: می
توانـد جـای خـود را بـه تلقـی       مـی  ی درست، انتخابی است وها مفهوم شناخت به عنوان تلفیق بازنمایی

پراگماتیستی از شناخت بدهد، تلقی پراگماتیستی ای که مطابق آن تقابل یونانی بین تأمل نظری و عمل 
 (. 11شود )همان، می کنار گذاشتهو نیز تقابل بین بازنمایی جهان و اداره و کنترل آن 

 ی دیـداری یونـانی اسـت،   هـا  در واقآ از نظر رورتی، دوره تاریخی ای که تحـت تسـلط اسـتعاره   
عجیب بـه   ها تواند جای خود را به دوره ای بدهد که در آن وارگان فلسفی شامل این استعاره می

 نظر برسد. 
 

 دیدگاه پراگماتيستی رورتی در باب شناخت -2
ی پراگماتیستی رورتی از شناخت، مهم ترین ویژگی شناخت در تلقی سنتی یعنـی مواجهـه   در تلق

شود و توجیـه نیـز    می شود و شناخت تبدیل به باور موجه می فاعل شناسا و واقعیت کنار گذاشته
گردد، بـدون اینکـه    می ارتباط بین قضایای مورد بحث و قضایای دیگری است که از آن استنتاج

باط ممتاز با اشیایی بدانیم که آن قضایا در مورد آنها هسـتند. بنـابراین هـیچ نیـازی     توجیه را ارت
نیست که به سیر قهقرایی قضایای نامتناهی خاتمه بخشیم، قضایایی که در تأیید یا ضد قضایای 

 شوند، خاتمه می شود. البته همیشه گفتگو در جایی که مخاطب یا مخاطبین قانآ می دیگر مطرح
در واقآ در این تلقی پراگماتیستی، در پـس دالئـل، جسـتجوی علـل یعنـی جسـتجوی       یابد.  می

 گیرد. نمی رساند، صورت می اشیائی که مواجهه با آنها ما را به موقعیتی فوق استدالل
توجیه مستلزم ارتباط خاص بین تصورات )یا کلمات( و اشیاء نیست، بلکه مستلزم گفتگو، یعنـی مسـتلزم   

ت. توجیه مبتنی بر گفتگو طبیعاتاً کل گرایانه است، اما مفهوم توجیه مندرج در سـنت  فعالیت اجتماعی اس
 (. 1980،170معرفت شناختی، تحویل گرایانه و اتمیستی است )رورتی،
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بنابراین توجیه، یك پدیده اجتماعی است و لذا توجیه یك باور، مسـتلزم مبنـای وجـود شـناختی     
ص فاعل شناسا و واقعیت کشف شده باشد. به همین دلیل نیست، مبنایی که به واسطه ارتباط خا

از نظر رورتی، یقین عقالنی مستلزم پیروزی در بحث است، نه ارتباط بـا شـئ و بنـابراین بـرای     
تبیین یقین عقالنی باید به مخاطبین خود توجه کرد نه بـه قـوای خودمـان. در واقـآ یقـین مـا       

قابل با واقعیت غیر انسانی. و لـذا بـین حقـایق    مستلزم گفتگوی بین اشخاص است، نه ارتباط مت
 ضروری و ممکن تفاوتی از حیث نوع نخواهد بود. 

بر اساس طرز تلقی رورتی، هنگامی که توجیه مستلزم فعالیت اجتماعی باشد نه مسـتلزم ارتبـاط   
بین تصورات و اشیاء، در این صورت توجیه به طور طبیعی کل گرایانه خواهـد بـود. کـل گرایـی     

آورد کـه   مـی  تلقی ای از فلسفه را به وجـود  17ین و سلرز مورد تأیید رورتی است. کل گراییکوا
هیچ ارتباطی با جستجوی یقین ندارد. هم چنین وقتی توجیه اجتماعی بـاوری را بفهمـیم دیگـر    
نیازی نیست که شناخت را درستی بازنمایی بدانیم. برای توجیه یك باور فقط الزم است دالئـل  

ئه داد، دالئلی که به نحو کافی و شایسته تأیید کننـده آن بـاور باشـد و مـورد پـذیر       خوبی ارا
کنند، نیز مبتنـی بـر توافـق یـك      می مخاطبان آن قرار گیرد. معیارهایی که دلیل خوب را تعیین

شود، هرگز مبتنی بر ایـن نیسـت کـه تجربـه      می جامعه معرفتی است.آنچه دلیل خوب محسوب
واه عقلی، صورت گرفته باشد که مبنای یك ارتبـاط و مواجهـه خـاص و    خاصی، خواه حسی و خ

شـود، خاتمـه دهـد.     مـی  ممتاز باشد و به سیر قهقرایی قضایایی که در دفاع از قضیه ای مطـرح 
هنگامی که گفتگو جای مواجهه را بگیرد، مفهوم ذهن به عنوان آیینه طبیعت و مفهوم فلسفه به 

 کند و مبانی شناخت را در اختیـار مـا قـرار    می ممتاز را جستجو یها عنوان رشته ای که بازنمایی
شود. در نتیجه اگر شناخت را مستلزم گفتگو و فعالیت اجتمـاعی بـدانیم    می دهد، کنار گذاشته می

دیگر فراعملی را جستجو نخواهیم کرد که همه اشکال عمل اجتماعی را مـورد نقـد قـرار دهـد.     

 (. 170-171نامد )همان، می 18رفتارگرایی معرفت شناختی "رورتی این رویکرد به شناخت را 
شود. تبیین عقالنیت و  می بر اساس رفتارگرایی معرفت شناختی، اظهارات ما توسط جامعه توجیه

گیرد. در این  می دهد، صورت می مرجعیت معرفتی به وسیله ارجاع به آنچه جامعه جواز بیان آن را

که اگر قواعد یك بازی زبانی را درك کنیم، در این صورت هـر  نوع رفتارگرایی ادعا بر این است 

آنچه را باید بدانیم در خصوص اینکه چرا حرکاتی در آن بازی زبانی انجام شـده اسـت، خـواهیم    

ی رفتار ها دانست. در چنین رویکردی، مطالعه ماهیت شناخت انسانی صرفاً مطالعه برخی از نحوه

که در رویکرد سنتی، مطالعه ماهیت شناخت انسانی، مسـتلزم   با یکدیگر است. در حالی ها انسان

 ها مبنای وجود شناختی است، مبنایی که متضمن نوعی رو  به نحو خاص فلسفی توصیف انسان

کند که رفتارگرایی معرفت شناختی او هیچ ارتباطی بـا رفتـارگرایی    می است. البته رورتی تصری 

گر این امر است که فلسفه در مورد شناخت و حقیقت چیزی ندارد و صرفاً بیان 20و رایل 19واتسون

دهد، ندارد  می بیش از آنچه فهم مشترك )که با زیست شناسی، تاریخ و... کامل شده است( ارائه
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ی تحویل گرایانه نیست بلکه امتنـاع از  ها (. در واقآ او معتقد است کار او ارائه تبیین176)همان،

 "آن برای ارائه گزار  از تأثیر محیط بر انسان از مفاهیمی مانند ارائه تبیین است، تبیینی که در

 شود. می استفاده "آشنایی با نمودهای حسی  "یا  "آشنایی با معانی 

کند که رفتارگرایی در معرفت شناسی مستلزم امساك متافیزیکی  می عالوه بر این، رورتی تأکید 

تـوان احساسـات خـام، مفـاهیم پیشـینی،       می نیست. این سخن بدین معناست که از نظر رورتی

ی حسی و هر چیز دیگر را که در تبیین علّی رفتـار انسـانی مفیـد اسـت،     ها تصورات درونی، داده

توان این هویات درونی یا انتزاعی را مقدماتی دانست کـه از شـناخت    نمی مورد تأیید قرار داد، اما

 د. به عبارت دیگـر در توجیـه اظهـارات   شو می آنها، شناخت هویات دیگر به طور طبیعی استنتاج

توان به رویدادهایی استناد کرد که از حیث رفتارگرایی غیـر قابـل اثبـات هسـتند. در چنـین       نمی

ی محکم و تزلزل ناپـذیر بنـا   ها رویکردی، شناخت شبیه به یك ساختمان نیست که بر روی پایه

در آن هـیچ ادعـایی مصـون از     شبیه به میدان نیروسـت کـه   21شده باشد، بلکه به تعبیر کواین

(. در واقآ از نظـر رورتـی، آنچـه در رفتـارگرایی معرفـت      180-181تجدید نظر نیست )همان،

به هویات غیر فیزیکی نیست، بلکه مخالفت  22شود، واقعیت بخشیدن می شناختی با آن مخالفت

له آن ارز  با چنین هویاتی به عنوان معیار و محکی اسـت کـه بـه وسـی     "مطابقت  "با مفهوم 

گیـرد کـه    مـی  شود. در فلسفه سنتی این امر مـورد تأکیـد قـرار    می فعالیت و عمل فعلی ارزیابی

اظهارات و اعمال ما نه تنها باید با اظهارات و اعمال دیگر سازگار باشـد، بلکـه بایـد مطـابق بـا      

ه در کننـد باشـد. همـین تأکیـد فلسـفی اسـت کـ        مـی  گویند و عمل می چیزی جدا از آنچه افراد

 گیرد. می رفتارگرایی معرفت شناختی مورد انتقاد قرار

کند که تفاوت بین دو دیدگاه سـنتی و رفتارگرایانـه در شـناخت، ماننـد      می رورتی این امر را تصری 
تفاوت مناظر پر درخت با مناظر بی آب و علف و بدون گیاه نیست. آنچه ایـن دو دیـدگاه را از هـم    

آنها به این سؤال است که وقتی مانند مورخان تاریخ ادعاهای شناختی  کند پاسخ متفاوت می متمایز
بفهمیم که چه وقت و چرا عقاید مختلف پذیرفته شده اند یا کنار گذاشته شده اند، آیا چیزی به نـام  

ماند که باید فهمیده شود؟ مسأله اصـلی رفتـارگرایی معرفـت     می باقی "ارتباط شناخت با واقعیت  "
ت که کدام تبیین از واقعیت شایستگی و کفایت الزم را داراست، بلکـه مسـأله ایـن    شناسی این نیس

توان برای عمل توجیه، مبنایی ارائـه داد؟ آیـا اصـالً گفـتن اینکـه شـناخت        می است که آیا در واقآ
( از نظـر رورتـی   178انسانی دارای مبناست، معنا دارد و آیا چنین اندیشه ای سازگار است؟ )همـان، 

توان شبیه به تفاوت دو دیدگاه موجود در فلسفه اخـالق دانسـت: دیـدگاهی کـه      می الف رااین اخت
کند و دیـدگاهی کـه بـر     می مستلزم آن چیزی است که جامعه اعطا ها مطابق آن حقوق و مس ولیت

دهـد و بـر مبنـای آن،     مـی  اساس آن، چیزی در درون انسان وجود دارد که جامعه آن را تشـخیص 
دارای  هـا  کند. اختالف این دو مکتب بر سر این نیسـت کـه انسـان    می را اعطا ها حقوق و مس ولیت
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ی متفـاوت بـه   ها حقوقی هستند که شایسته است برای آن بمیرند، بلکه اختالف آنها به دلیل پاسخ
این سؤال است: هنگامی که به رو  مورخان اجتماعی به این مطلب پی بردیم که چه وقت و چـرا  

بول یا انکار واقآ شده اند، آیا چیز بیشتری برای فهمیدن وجـود دارد؟ بـه عبـارت    این حقوق مورد ق

 وجود دارد؟ "مبانی وجود شناختی  "دیگر آیا برای حقوق انسانی 
در رفتارگرایی معرفت شناختی مورد نظر رورتی، اگرچه نقش توجیه گری برای هر دو نوع تجربه 

گیرد، اما بر خالف رفتـارگرایی منطقـی یـا     می رار)آگاهی حسی و بصیرت مفهومی( مورد انکار ق
شـود. در واقـآ، رورتـی کـامالً از      نمی متافیزیکی، در نظریه رورتی وجود رویدادهای درونی انکار

پذیر  این امر راضی است که هر نوع آگاهی حسی و عقالنی )از احساسات خام کـه از طریـق   
تواند وجود داشته باشد. اما آنچه  می ضی(شود تا شهودهای ریا می ادراکات حسی معمولی حاصل
گیرد، این است که توجیه باورهای ما مستلزم چنین رویدادهایی  می در این نظریه مورد انکار قرار

باشد. از نظر رورتی چه بسا این رویدادها با تبیین علّی اینکه چرا ما این باورها را داریـم، ارتبـاط   

، 2003ینکه ما دارای این باورها هسـتیم، نیسـتند )گاتینـ ،    زیادی داشته باشند، اما آنها دلیل ا
45.) 

توان گفت انتقاد اصلی رورتی به سنت معرفت شناسی این اسـت کـه در ایـن سـنت      می بنابراین
خلط بین فرایند علّی کسب شناخت و مسائل مربوط به توجیه آن، صورت گرفتـه اسـت. از نظـر    

، که در تبیین روان شناختی مورد نیـاز اسـت، و هـم    ی درونیها رورتی هنگامی که هم بازنمایی
ی طبیعـی الزم  ها کلمه، که در سمانتیك برای مطرح کردن نظریه معنا برای زبان -رابطه جهان

تـوان کنارگذاشـتن    مـی  است، غیر مرتبط با مسائل مربوط به توجیه دانسته شود، در این صورت
ن هدف نظریه شناخت دانست. بدین ترتیـب  ی ممتاز را، همان کنار گذاشتها جستجوی بازنمایی

ی ممتاز وجـود نداشـته باشـد، در ایـن     ها اگر در ذهن به عنوان آیینه طبیعت هیچ گونه بازنمایی
صورت، دیگر چنین آیینه ای پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود، نیاز ما به داشتن معیار و محکی کـه  

تخـاب کنـیم. هـم چنـین ایـن آیینـه       به واسطه آن بتوانیم بین ادعاهـای موجـه و غیرموجـه ان   
پاسخگوی نیاز ما به یافتن چارچوب دائمی و ثابت و خنثی برای هر تحقیق ممکن که از طریـق  

ی دیگر فرهنـ   ها آن بتوانیم رو  درست جستجوی حقیقت را بیابیم و در مورد ادعاهای حوزه
آیینـه، منجـر بـه    قضاوت کنیم، نخواهد بود. کنار گذاشتن چنین تصـویری از ذهـن بـه عنـوان     

 شود که چنین معیار و چارچوبی را در اختیـار مـا قـرار    می کنارگذاشتن فلسفه به عنوان رشته ای
گیرد این است که نقـد   می دهد. بنابراین آنچه در رفتارگرایی معرفت شناختی مورد تأکید قرار می

ت تـدریجی و  گیرد، بلکه بـه صـور   نمی ی سرمدی صورتها فرهن  ما هرگز با ارجاع به مالك
 جزئی خواهد بود. 

 
 نتایج رویکرد پراگماتيستی به شناخت -3
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رویکرد رفتارگرایانه رورتی به شناخت به دیدگاهی پراگماتیستی در مورد حقیقت، عقالنیت و عینیت 
شود. از نظر رورتی جستجوی حقیقت در فلسفه سنتی مرتبط با اعتقاد به تمایز بین نمـود   می منتهی

 تمایز بین نحوه وجود اشیاء آن طور که فی نفسه هسـتند و آن طـور کـه بـه نظـر      و واقعیت است،

 "واقعیت آن طور که فـی نفسـه هسـت     "رسند. با توجه به اینکه فالسفه حقیقت را مطابقت با  می
ی ها دانند، پس حقیقت مفهومی مطلق است و نسبی کردن حقیقت با توجه به اهداف و موقعیت می

خود مطلق بودن حقیقت، دلیل خوبی برای ایـن عقیـده اسـت     "سیکال است. مختلف، کاری پارادک

غیر قابل تعریف است و ارائه هیچ نظریه ای در مـورد ماهیـت حقیقـت ممکـن      "حقیقی  "که واره 

(. به همـین  1998،3)رورتی،  "توانیم درباره آن سخن بگوئیم  می نیست. فقط امر نسبی است که
تـوانیم   مـی  هدف تحقیق و پژوهش نیست. زیرا هدف چیزی است کهدلیل از نظر رورتی، حقیقت، 

آن را تشخیص دهیم و دوری و نزدیکی خود را از آن درك نمائیم. اما از آنجا کـه حقیقـت، مطلـق    
است، غیرقابل تشخیص است و لذا هیچ راهی وجود ندارد که فاصله خـود را از حقیقـت تشـخیص    

د که فالسفه نه با حقیقت، بلکه با توجیه سروکار دارنـد. او  خواهد نشان ده می دهیم. در واقآ رورتی
توانیم  می کند که ما هرگز نخواهیم فهمید که باور مفروض حقیقی است یا نه، بلکه فقط می تصری 

دهد و همه توافـق دارنـد کـه     نمی مطم ن باشیم که هیچ کس در حال حاضر آن را مورد انتقاد قرار
توان به نحو نظام مند برای رسـیدن   می اشد. توجیه قابل تشخیص است وآن باور باید مورد اعتقاد ب

به آن تال  کرد. البته توجیه، زمانمند و زودگذر است و ممکن است دیر یا زود انتقادات جدیدی در 
 (.2000،2مورد آن باور موجه مطرح شود )رورتی،

، واره ای مطلـق  "حقیقی  "که بنابراین هیچ معیاری برای حقیقت جز توجیه وجود ندارد. از آنجا 

است، شرایط اعمال آن همواره نسبی خواهد بود. زیرا باوری وجود ندارد که همواره از هـر شـك   

بـا توجـه بـه اینکـه توجیـه همـواره وابسـته بـه          "کند که می ممکنی مصون باشد. رورتی تأکید

 -یابند می د را در آناهدافی که مخاطبین مد نظر دارند و موقعیتی که خو -دیدگاههای مخاطبین

شود؟ نه تنهـا غیـر عملـی، بلکـه      می است، لذا این سؤال که آیا عمل توجیه ما به حقیقت منجر

غیرقابل پاسخ است. زیرا هیچ راهی وجود ندارد که اهداف و عالیق فعلی خودمان را ممتاز کنیم 

 "ر عمـل مـا نـدارد    و حق ویژه ای برای آنها قائل شویم و غیر عملی است، زیرا هیچ تـأثیری د 

 (. 1998،4)رورتی، 

دهد. از نظر ویلیـام   می در مورد حقیقت را مورد تأیید قرار 23بدین ترتیب رورتی نظر ویلیام جیمز

امر حقیقی فقط امری است که که در مسیر تفکر ما مفید باشد، یا حقیقـی نـامی اسـت     "جیمز، 

ب نیز به دالئل مشخص و قابل تعیـین  کند و خو می برای هر آنچه که خوب بودن خود را اثبات

(. از نظـر رورتـی   1998،21، به نقـل از رورتـی،   106و  1975،42)جیمز،  "مورد نظر است 

تشبیه حقیقت به خوبی از سوی ویلیام جیمز، نشان دهنده این مطلب است که اگر ما همه چیز را 
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رستی و حقیقـت بایـد بـدانیم،    درباره توجیه اعمال و اظهارات بدانیم، همه آنچه در مورد خوبی، د

خواهیم دانست. بنابر اعتقاد جیمز، اگر چیزی تأثیر عملی نداشته باشد و در عمل هیچ تفـاوتی را  

ایجاد نکند، در فلسفه نیز تأثیری ندارد و لذا قابل تبیین و تعریـف نیسـت و ارز  بحـث کـردن     

را باید باور کنیم، تمـایز بـین    ندارد. هنگامی که با این مسأله مواجه هستیم که اکنون چه چیزی

حقیقت و توجیه، هیچ تأثیری در تصمیم ما در مورد آنچه باید انجام دهیم ندارد. اگـر تردیـدهای   

توانیم  می واقعی و مشخص در مورد اینکه آیا یکی از باورهایمان صادق است یا نه، داشته باشیم،

آن تردیدها را فقط با بررسی اینکه آیا آن به وسیله یافتن و ارزیابی دالیل له و علیه مطرح شده، 

باور به نحو مناسب توجیه شده است یا نه، از بین ببریم. در چنین مـوقعیتی، ارزیـابی حقیقـت و    

 ارزیابی توجیه یك فعالیت واحد است.

پـذیرد و   نمـی  رورتی در رویکرد پراگماتیستی خود به حقیقت، حتـی تحویـل حقیقـت بـه توجیـه را     
 –قابل اظهار بودن موجه، قابل اظهار بودن ایـده آل   –ل گرایانه در مورد حقیقت ی تحویها تعریف

توان تصـور کـرد، سـخنی بـرای      می دهد. از نظر او درباره حقیقت کمتر از آنچه می را مورد نقد قرار
گفتن وجود دارد. زیرا کلمه حقیقی هیچ کاربرد تبیین کننده ای ندارد و تنها کاربرد آن در زبـان کـه   

 است و کلمه ای کـه بـرای هشـدار دادن بکـار     " 24هشدار دهندگی "یرقابل حذف است، کاربرد غ
گیـرد کـه    مـی  رود نیازمند تعریف یا تبیین فلسفی نیست. این کاربرد زمانی مـورد اسـتفاده قـرار    می

قـی  تواند توجیه شود امـا حقی  می گوئیم که یك باور می دهیم و می توجیه را در تقابل با حقیقت قرار
نباشد. واره حقیقی در این کاربرد هشداردهنده، صرفاً برای یادآوری این امر است که توجیه وابسـته  

توانیم ایـن امکـان را کنـار بگـذاریم کـه همـواره ممکـن اسـت          نمی به مخاطبین است و ما هرگز
وجیه اسـت،  مخاطبین بهتری وجود داشته باشد یا به وجود بیاید که از نظر آنان آنچه برای ما قابل ت

 کند: می قابل توجیه نباشد. رورتی دیدگاه خود نسبت به حقیقت را چنین توصیف
به نظر من رویکرد پراگماتیستی مناسب نسبت به حقیقت این است که: ضروری نیست نظریه ای فلسفی  

داشته باشیم، همان طور کـه ضـروری نیسـت نظریـه ای      "حقیقی"درباره ماهیت حقیقت یا معنای واره 

 "خطـر "داشته باشیم. دلیل اصلی داشتن واره ای مانند  "خطر"لسفی درباره ماهیت خطر یا معنای واره ف
دهیم کـه ممکـن اسـت همـه نتـایج عمـل مـورد         می در زبان، هشدار دادن به افراد است: به آنان اخطار

به عمل هستند، نه  نظرشان را پیش بینی نکرده باشند. ما پراگماتیستها که معتقدیم باورها، عادات مربوط

بریم تـا بـه خودمـان     می را بکار "حقیقی"کوششهایی برای مطابقت با واقعیت، کاربرد هشداردهنده واره 
 افرادی که بـا مخـاطبین آینـده مواجـه     –یادآوری کنیم که ممکن است افراد دیگری در شرایط متفاوت 

آن باور را برای همه مخاطبینی که با آنها  نتوانند باوری را توجیه کنند که در شرایط فعلی، ما -شوند  می
 (. 2000،4مواجه شده ایم پیروزمندانه توجیه کرده ایم )رورتی، 

داند و معتقد اسـت اشـتیاق بـه امـر      می " 25نامشروط بودن "رورتی مفهوم حقیقت را مرتبط با 

 "و  " 26ایـی زمینـه گر "شود، اشتیاقی که ناشـی از فـرار از    می نامشروط با مفهوم حقیقت ارضاء
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است. اما از نظر او، این اشتیاق غیر طبیعی و خطرناك است، زلرا در عمل هیچ  " 27نسبی گرایی

توان از چارچوبی که در  نمی (. رورتی معتقد است،2راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد )همان، 

حقیقـت  "و  "یت کل "شود، فراتر رفت و ادعا نمود که آن باور دارای ویژگی  می آن باوری مطرح

شناخت، مستلزم به وضـوح شـناختن واقعیـت نیسـت،      "است. زیرا بنابر رویکرد پراگماتیستی،  "

، 1996)رورتـی،   "بلکه مستلزم کسب عادات مربوط به عمل برای اداره و کنترل واقعیت است 

قعیـت کنـار   (. لذا اگر بنابر این رویکرد، نظریه مطابقت باواقعیت و تماس و مواجهه انسان با وا1

گذاشته شود و گفتگو جای آن را بگیرد، در این صورت، تنها حقیقت موجود در این سخن که هر 

ادعای معتبر دارای اعتبار کلی و نامشروط است، این است که چنـین ادعاهـایی توسـط افـرادی     

 شود که آرزو دارند از ادعاهای خود در مقابل مخاطبین جدید که در حال حاضر حضـور  می مطرح

ندارند، دفاع کنند. اما اشتیاق به پذیرفتن مخـاطبین جدیـد و ناآشـنا یـك چیـز اسـت و در هـم        

توانم به نحـو   می من "شکستن منطقه ای بودن چیز دیگری است. از نظر رورتی، این سخن که

، سخن احمقانه ای اسـت. زیـرا اگـر    "موفقیت آمیز از این باور در مقابل همه آیندگان دفاع کنم 

را نادیده بگیریم، در این صورت، مبنایی خنثی و فراتر از زمینه و چـارچوبی کـه در آن    مخاطبین

بپردازیم. به همـین   ها شود، نداریم که بتوانیم بر مبنای آن به ارزیابی استدالل می استداللی بیان

بیان ادعایی حقیقی که کـه دارای  "و  "فرارفتن از چارچوب فرهنگی و منطقه ای  "دلیل عبارت 

کند که من مخاطب خود را از عادات  نمی ، هیچ چیزی را به این مطلب اضافه"اعتبار کلی است 

دهم در مورد اینکه چگونه رفتار آینده مرا، اعـم   می ییها کنم و به او سرنخ می عملی خودم مطلآ

با بیان توانم از او بخواهم  می از رفتار گفتاری و غیر گفتاری، پیش بینی و کنترل نماید. هم چنین

عادات عملی متفاوت خود ، با من مخالفت کند و من نیز برای باور خود دالئلی ارائه دهم و او 

را قانآ نمایم. همه این امور داد و ستدهای بین من و مخاطبم اسـت و ایـن داد و سـتد مسـتلزم     

الً مفیـد  سازگاری متقابل رفتار ما و هماهنگی و تنظیم آن رفتار به نحوی است که بتوانـد متقـاب  

 (. 6، 10باشد )همان،

 با توجه به چنین رویکردی به شناخت و حقیقت، رورتی مفهوم معرفتی عقل را که از طریـق آن 

گـذارد و بـه جـای آن آرمـان صـرفاً اخالقـی        مـی  توان به بازنمایی دقیق واقعیت رسید، کنار می

شود و در واقـآ   می منتهی دهد. از نظر رورتی، همه آنچه عقالنیت به آن می را قرار 28همبستگی

کند، توانایی به کار بردن زبان و داشتن بـاور و میـل    می همه آنچه انسان را از سایر حیوانات جدا

یی که دارای این توانایی ها است. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم همه ارگانیسم

توجیه بسازند. زیرا توانایی بکار بردن  هستند، به یك نحو توجیه کنند و جامعه واحدی را از حیث

بـرای بـاال    ها زبان، مانند توانایی انگشت شست برای گرفتن اشیاء صرفاً ترفندی است که انسان

(. به عقیده رورتـی، از آنجـا کـه هـیچ     14گیرند )همان، می بردن شانس زنده ماندن خود به کار
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وجود ندارد که از طریق آن بتوان رو  مشخصی که وابسته به چارچوب فرهنگی خاصی نباشد، 

بین امور تمایز قائل شد و یکی را عقالنی و دیگری را غیر عقالنی نامید، لـذا هنگـامی کـه واره    

بریم، در واقآ هیچ چیز جز نحوه رفتار خودمان را مد نظر نداریم. بـدین معنـا    می عقالنی را بکار

 نامیم. می ف آن است غیر عقالنیدانیم و آنچه بر خال می که نحوه رفتار خود را عقالنی

شـود او همبسـتگی را جـایگزین     مـی  رویکرد پراگماتیستی رورتی به شـناخت و حقیقـت باعـث   
نماید. از نظر او حقیقت، عقالنیت و عینیت، مفاهیم افالطونی به هم پیوسـته هسـتند.    29عینیت

و جامعـه، نتیجـه    رورتی معتقد است آرزوی رسیدن به عینیت به عنوان شناخت مسـتقل از فـرد  
 شـمرده  ها تلقی سنتی فالسفه از حقیقت است، حقیقت به عنوان چیزی که هدف مشترك انسان

شود و باید به خاطر خود  جستجو شود، نه به دلیل اینکه برای شخص یا جامعه واقعـی یـا    می
 تخیلی او خوب و مفید است. به تبآ چنین هدفی، معیـار عقالنیـت و طـرح انسـان عاقـل ارائـه      

شود، انسانی که به نحو بی واسطه در تماس با ماهیت اشیاء قـرار دارد و بـه شـناخت عینـی      می
گیـرد،   می یابد. اما در رویکرد پراگماتیستی رورتی، تحویل عینیت به همبستگی صورت می دست

زیرا در چنین دیدگاهی حقیقت، به تعبیر ویلیام جیمز، صرفاً چیزی است که باور  برای ما خوب 
شـود، نیسـت. هـم     مـی  . پس دیگر نیازی به تبیین رابطه باورها و اشیاء که مطابقت نامیدهاست

چنین دیگر الزم نیست شکاف بین حقیقت و توجیه توسط نوع طبیعـی و فرافرهنگـی عقالنیـت    
پرشود، بلکه این شکاف، صرفاً شکاف بین خوب بالفعل و بهتر ممکن است. بنـابراین بـه تعبیـر    

ی جامعـه  هـا  آرزوی رسیدن به عینیت، آرزوی فرار از محـدودیت  ها پراگماتیست از نظر "رورتی، 

 "خود ما نیست، بلکه صرفاً آرزوی رسیدن به توافق بین االذهانی تا بیشترین حد ممکـن اسـت   

 (. 1996،23)رورتی، 
ی آشـنای  ها توان گفت جز توصیف شیوه نمی از نظر رورتی، هیچ چیز درباره حقیقت یا عقالنیت

برد. یکی از خصوصیات اصـلی   می ی تحقیق به کارها جیه که جامعه مفروض در یکی از حوزهتو
تـوانیم از   نمـی  بودن آن است. این سخن بـدین معناسـت کـه مـا    30چنین دیدگاهی، قوم مدارانه

فرهن  و چارچوب فکری خاص خود جدا شویم و از منظر خدایی به امـور بنگـریم. بـه عبـارت     
ازقلمرو دیدگاه خودمان خارج شویم و بر روی مبنایی خنثی که فقـط بـا نـور    توانیم  نمی دیگر ما

طبیعی عقل روشن شده باشد، بایستیم. در واقآ در رویکرد پراگماتیسـتی رورتـی، عقالنیـت بـه     
معنای کاربرد معیارهای واض  و روشن برای حل و فصل تمام مباحث از جمله مباحـث فلسـفی،   

ست. رورتی با کنارگذاشتن عقالنیت کلی فرافرهنگـی و پـذیر    در تناقض با خود طرح فلسفه ا

معیارهـای محلـی    "تصویر کواینی از پژوهش به عنوان بازرسـی مـداوم تافتـه باورهـا، مفهـوم      

بایـد بـر اسـاس     "گـوئیم:   مـی  کنـد کـه وقتـی    مـی  داند. او تصری  می را قابل دفاع "فرهنگی 
رفاً بدین معناست که اگر بخواهیم عقاید ارائـه  دیدگاههای خود عمل کنیم و قوم مدار باشیم، ص
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شده توسط فرهن  دیگری را ارزیابی کنیم، باید سعی کنیم آنها را در درون تافتـه عقایـد فعلـی    

 (.26)همان،  "خودمان جای دهیم و بافت مجددی را انجام دهیم 
 فلسـفی  رورتی معتقد است همه ما محکوم به قوم مداری هسـتیم و اساسـاً هـرکس وارد بحـث    

شود، خواه ادعای رئالیست بودن داشته باشد، خواه پراگماتیست باشـد، در واقـآ قـوم مدارانـه      می

قوم مداری یعنی تقسیم نژاد انسانی به افرادی که ما باید عقاید خود را برای آنان  "کند. می عمل
ول، افـرادی  کنـیم. گـروه ا   نمـی  توجیه کنیم و افراد دیگری که عقاید خود را برای آنـان توجیـه  

هستند که عقاید مشترك ما با آنان به اندازه ای است که گفتگو ی مفید امکان پذیر خواهد بـود  

(. از نظر رورتی، چون ما محکوم قوم مـداری هسـتیم، پـس مـا صـرفاً آن لحظـه       30)همان، "
توانیم  نمی تاریخی هستیم که در آن قرار داریم، نه نماینده چیزی غیر تاریخی. به همین دلیل ما

با استناد به توانایی عقالنی انسان برای مواجهه با واقعیت، برتری عینی و واقعی شیوه خاصـی از  
زندگی را اثبات کنیم. او معتقد است، مخالفان پراگماتیسم، بر تن عادات و امیـدهای خـود جامـه    

عـاداتی  گوید،  می پوشانند. او به طور خاص از عادات عصر روشنگری سخن می عینیت و حقیقت
کند کـه هـیچ    می که خالق دموکراسی غربی است. رورتی در عین تأیید دموکراسی غربی، تأکید

راهی برای اثبات برتری عینی این شیوه از زندگی وجود ندارد و هر استداللی در ایـن زمینـه بـه    
مـر  شود. زیرا مبنایی خنثی و مشترك وجود ندارد که بر اساس آن بتوانیم مالك ا می دور منتهی

واقعی و عقالنی و عینی را بدست آوریم و بدین وسـیله بـه ارزیـابی نظـرات مختلـف بپـردازیم.       
اموری مانند تساهل و تسام  و تحقیق آزاد را کـه در دموکراسـی مطـرح اسـت، جـز از طریـق       

شـود و   مـی  جوامعی که این عادات در آنهـا دیـده   –توان توجیه کرد  نمی مقایسه جوامآ مختلف
توان گفت، هرکس هر دو نوع جامعـه   می ارای چنین عاداتی نیستند. با این مقایسهجوامعی که د

را تجربه کرده باشد، جوامعی را که دارای این عادت نیستند، ترجی  نخواهد داد. چنین ترجیحی، 
 گیرد، بلکه با استناد بـه امتیـازات عملـی مختلـف انجـام      نمی با ارجاع به یك معیار کلی صورت

 (.29،شود )همان می

 
 گيری نتيجه
توان گفت رورتی معتقد است، اگر بر اساس رویکرد سنتی به شناخت قائل به نظریه  می در نهایت

کند و به سوی  می دانیم، واقعیتی که ما را دائماً از خطا دور می بازنمایی باشیم، واقعیت را محدود
زنمایی دقیق واقعیت و نیز حقیقت برد. اما اگر بنا بر رویکرد پراگماتیستی، شناخت را با می حقیقت

توانیم به همگرایی اعتقاد داشته باشیم و فضـای   نمی را مطابقت با واقعیت ندانیم، در این صورت
(. اگر شناخت را دارای ماهیت ندانیم، 2000،12دالئل را محدود و سازمان یافته بدانیم )رورتی،

ن را تمجید خود از باورهایی بدانیم کـه  ماهیتی که باید توسط فالسفه توصیف شود، بلکه صرفاً آ
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کنیم آن قدر خوب توجیه شده اند که در حال حاضر توجیه دیگری مورد نیـاز نیسـت و    می تصور
کنـیم، در   مـی  به عبارت دیگر،آن را امر درستی بدانیم که به دلیل معیارهای متعارف و رایج بـاور 

دانست کـه در درون آن،شـناخت بایـد    این صورت گفتگو را آن چارچوب و زمینه نهایی خواهیم 
(. از نظر رورتی، اگر در چنین مسـیری قـرار بگیـریم، دیگـر     1980،389فهمیده شود )رورتی، 
و اشیاء مورد مطالعه شان کانون توجـه مـا نخواهـد بـود، بلکـه رابطـه بـین         ها رابطه بین انسان

ی است که رورتی فلسفه ی توجیه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر اساس چنین رویکردها مالك
داند، آوایی که هیچ امتیاز خاصی ندارد، زیرا مفهوم فلسفه به عنوان رشـته   می را آوایی در گفتگو

ای که پارادایم آن شـناخت دقیـق ماهیـات اسـت، کنـار گذاشـته شـده اسـت. مطـابق دیـدگاه           
ن در مـورد  ی جدید، بهتـر و مفیـدتر سـخن گفـت    ها پراگماتیستی او، آنچه مهم است یافتن رو 

ی انسانی خطاپذیر و گـذرا و  ها موضوعات مختلف است. آنچه اهمیت دارد این است که در پروره
ناپایدار شرکت کنیم، نه اینکه از الزامهای دائمی اطاعت نمائیم. زیرا در نگاه او هیچ محدودیت و 

 الزام دائمی وجود ندارد تا بر اساس آن به داوری ادعاهای شناختی بپردازیم. 
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 ...       در رویکرد پراگماتيستی نقد فلسفه مبناگرایانه 
 

 

 

Endnote: 
  

1- Richard McKay Rorty (1931 – 2007) 

2- Philosophy And the Mirror of Nature  
3- Thomas Kuhn (1922 – 1996) 

4- confrontation 

5- truth 

6- rationality 

7- objectivity 

8- rule 

9- knowing 

10- perceiving 

11- ocular metaphor 

12- optional 

13- Ludwig, Wittgenstein (1889- 1915) 

14- therapeutic 

15- explanation 

16- Justification 

17- holism 

18- epistemological behaviorism 

19- John Broadus Watson (1878 – 1956) 

20- Gilbert Ryle (1900 – 1976) 

21- Willard Van Orman Quine (1908 -) 

22- hypostatization 

23- William James (1842- 1910) 

24- cautionary 

25- unconditionality 

26- contextualism 

27- relativism 

28- solidarity 

29- objectivity 

30- ethnocentric 
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هدف تحقیق حاضر بررسی مفروضات معرفتی عصـر پسـت مـدرن و نشـان دادن سـازگاری آن بـا دیـن         چکيده:

است.در این رابطه بیان خواهد شد متفکرین پست مدرن با متمایز ساختن مبانی معرفتی خود نسـبت بـه فیلسـوفان    
آدمی آزادی بیشتری  ه با عصر جدیددر مقایسعصر جدید،جهان بینی جدید و متفاوتی برای انسان مطرح نمودند که 

گـذارد.رواج جهـان بینـی     مـی  سازد نه اینکه پرده ازجهان سـاخته شـده کنـار    می آورد.انسان جهان را خود می بدست
گرایـی معرفتـی در مقابـل التـزام بـه        مذکوردر پست مـدرن معلـول مبـانی معرفتـی دوره مـذکور اسـت.نفی عینـی       

آن   و در عوض التزام به نقش فعاالنه  ِ معرفت طرفانه ذهن در فرایند نفعالنه و بینقش م  گرا، نفی شناسی قالب معرفت
هـای مهـم    از ویژگـی   تصـور جدیـد از حقیقـت     و نفی اسـتقالل ذهـن و عـین، نقـد مبنـاگرایی و در نهایـت ارائـه       

بنیـادی میـان    و منزلت آن و چیستی حقیقت تمایز  به عقل  مدرن است. نگر  متفاوت شناسی در عصر پست معرفت
مـدرن، لـوازم    حاضر ضمن بررسی مختصر مفروضات معرفتی عصـر پسـت    مدرن و عصر جدید است. در نوشته پست
ای که در مقابـل انسـان معاصـر     بینی خاطر نوع جهان مدرن را به قرار خواهد گرفت. برخی پست  آن مورد بحث  دینی
نگرند. برخی مخالف این  را تهدیدی علیه دین می  مدرن ذا پستدانند و ل می  بینی دینی متعارض دهد با جهان قرار می
نشـان داده خواهـد     رابطه  دانند. در این معرفتی برای دین می  ساز یك فرصت  مدرن را زمینه بینی پست  اند وجهان نظر

داسـت و تـال    های دینی نیز مـورد استنا  گیرد در آموزه می مدرن قرار شد عواملی که مورد استناد اندیشمندان پست
 گیرد. می شود.بلکه معرفت از مقوالتی است که در تعامل جمعی شکل نمی فردی مبتنی بر عقل به شناخت منتهی
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  مقدمه
ت. عصـر  یی ظـاهر گشـ  هـا  در حرکت عظیم مدرن سازی زندگی انسان تردیـد  19از اواخر قرن 

  شـود. دوره  اطالق می 1960های بعد از که به سال ای از تاریخ فکری غرب است دوره  مدرن پست

و  (Kierkegaard, 1978, p.81)گرایی عصر روشـنگری بوسـیله کگـارد       مذکور با نقد به عقل

و دل زدگی نیچه از انسانی کـه   (Wittgenstein, 1963,p4o) شناختی ویتکنشتاین تأمالت زبان
شناسی، سیاسی و...  لحاظ معرفت متفکران عصر مدرن به دنبال ساختن آن بودند شکل یافت و به

بینی رایج در آن تمایز و تعارض دارد.نیچه از جمله متفکرانی اسـت کـه در    با عصر جدید و جهان
ی سـخت خـود   ها ی عصر مدرن ایستاد و آنها را در معرض نقادیها و آرمان ها مقابل همه ارز 

داد.وی به دنبال این بود تا با تحلیل جدید از هستی،انسان و عقل به انسان جایگاه جدیـدی   قرار
دهد و دوگانگی مطلق را که در اندیشه دکارت و سایر فیلسوفان عصر جدید میان انسان و جهان 
مسلم انگاشتند مورد تردید قرار داد.دو جن  جهانی اول و دوم سبب شد تا امید به تعالی مطلـق  

مدد خرد مدرنیته مورد شك و تجدید نظر قرارگیرد.از این حیث پست مـدرن نـام و توصـیفی     به
است از گروهی از متفکران که نسبت به موقعیت انسان در درون جامعـه غـرب مـدرن معتـرض     
اند.در این رابطه نیچه نقش مهمی ایفاء نمود.وی عقل را کـه بـرای فیلسـوفان مدرنیتـه وسـیله      

 کشاند و حاصل شناخت عقلی را چیزی جز افسـونگری  می است به چالش مطم نی برای شناخت
 داند.با ظهور نیچه و پرسش از بنیاد خردباوری و ستیز با آن مدرنیته را کم کم به پایان خـود  نمی
رساند و دوره جدیدی موسوم به پست مـدرن فرصـت ظهـور یافـت.این دوره نشـان دهنـده        می

وی مفاهیم کهن برای پاسـخ گـویی بـه مسـایل جامعـه و      تمایل جامعه غرب به بازگشت به س"
فرهنــ  مــدرن از طریــق بازگشــت جزیــی بــه صــور فرهنگــی ســنتی و اتحــاد مجــدد بــا آن 

مـدرن در تقابـل بـا     وجود مشترکات عام میان متفکران پسـت   رغم ( علی55.)الورنس،ص"است

سـوفی و از کشـوری بـه    بـه فیل   از فیلسوف  مدرن بینی عصر جدید، پست های عام و جهان ویژگی
مدرن و دیـن بـا    میان پست  حاضر بررسی نسبت  کشور دیگر شکل خاص خود دارد. هدف نوشته

مدرن در این نوشته همان  توجه به مبانی معرفتی مرسوم در عصر پست مدرن است. مراد از پست
  غـرب  که در تقابل با عصر جدید در فرهن ای است شناختی بینی کلی و مفروضات معرفت جهان

مشترك ادیان الهی یعنی اعتقاد بـه وجـود خداونـد و      نقطه  یابد. مراد از دین نیز همان ظهور می
شناسی عصر  شناخت  ضمن نقد مفروضات  مدرن ی خداوند است.. حال آیا پست سایر عقاید درباره
را  آن شود یا بایـد  چالش و تهدید محسوب می  مفروضات دیگری برای دین  نمودن   جدید و مطرح

نگریست؟نگاه دینداران به پست مـدرن متفـاوت اسـت و از همحـوانی بـر        عنوان یك فرصت به
کنند تا میـان   می پذیرند و تال  می کنند و برخی دیگر آن را می جوردار نیست. برخی آن را نفی

ن ی دینی و لوازم پست مدرنیستی آشتی برقـرار نماینـدالوین پلنتینگـا از جملـه فیلسـوفا     ها آموزه
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معاصر است که مبانی معرفتی رایج در پست مدرن را به طور ضروری با ارز  معرفتی باورهـای  

حتی از نظر برخی پست مدرن بـه معنـی     (Plantinga,2000,p422)نگرد. نمی دینی ناسازگار
ی مـــذهبی فرامـــو  شـــده هـــا فـــراهم شـــدن شـــرایط بـــرای امکـــان بازســـازی ایـــده

و دیگران دارد در رابطه با معرفت،   در آثار دکارت، الكعصر جدید که ریشه (mark,p.11)است.
  گیـرد. نقـد مفروضـات    قـرار مـی    مدرن کند که مورد نقد اندیشمندان پست می  ضوابطی را مطرح

 دنبال خواهد داشت؟ ای و لوازمی را به لحاظ دینی چه هزینه معرفتی عصر جدید به
شـناختی   معرفـت   دین و مفروضـات   میان  تعارضدو تلقی وجود دارد: الف( مدافعان   در این رابطه

 مدرن.  شناختی پست سازگاری میان دین و مبانی معرفت  مدرن ب( مدافعان پست
در عصـر مـدرن و     هـاو مبـانی مشـترك معرفـت     در تحقیق حاضر ضمن بیان مختصـر ویژگـی  

با تمسك به  مدرن مورد دفاع قرار خواهد گرفت. در این رابطه مدرن، سازگاری دین با پست پست
معرفتـی دیـن در     داده خواهد شد که دفاع از شأن  ی دینی به ویزه در اسالم نشانها برخی آموزه

با عصر جدید و ضوابط سـختی کـه در رابطـه بـا عقالنیـت اعتقـادات و         1مدرن در مقایسه پست

 کند امری ممکن است. ارائه می  حصول معرفت
 

 مدرن شناختی عصر معرفت  مفروضات
  تعریـف  (Plato, Theatetus, p.405)«باور صـادق موجـه  »عنوان  به  ان افالطون معرفتاز زم
شـناختی پیـدا نمـوده و کسـی      روان  که جنبه شود مگر آن نامیده نمی  ای معرفت شد. هر گزاره می

خواهند بود که صادق نیز   بودن باور است. باورها، زمانی معرفت صادق  بدان باور نماید. شرط دوم
دادن صدق یـك بـاور بایـد     یك باور است. برای نشان  د. شرط سوم ناظر به چگونگی صدقباشن

شـدن بـا بحـران معرفتـی تصـور سـنّتی از شـناخت         نمود. با ظهور دکارت و مواجه  توجیه فراهم
داد. بنـابر   مبنـاگرایی را توسـعه     او مورد اقتباس قرار گرفت و در تبعیت از ارسطو نظریه  وسیله به

  اند که دارای توجیه . عقاید پایه، اعتقاداتی اند: عقاید پایه و عقاید غیرپایه وی عقاید دو دستهمبناگر
  و توجیه نیست، ولـی اعتقـاداتی کـه فاقـد توجیـه       ها نیاز به قرینه آن  اند و لذا برای تصدیق ذاتی
وج از بحـران  بـرای خـر    . دکـارت (Chisolm, 1982, p.3)اند اعتقادات غیرپایه نـام دارنـد    ذاتی
از آن   مبناگروی معرفت سعی در خـروج    رو شده بود با تمسك به نظریه ای که با آن روبه معرفتی
دنبال یافتن مبنایی بود تا درخـت معرفـت را بنیـان     وی به. (Descartes, 1955, p.144)داشت

ی نیل بـه  کند برا می  دارد و توصیه نهد. برای چنین هدفی وی رو  شك و تردید را معمول می
شناخت ابتداء باید در هرچیزی تردید نمود. اگر اعتقـادی از تردیـد در امـان مانـد و شـك در آن      

وضـوح و    نظر دکـارت اعتقـادات پایـه دارای ویژگـی      ی مبناشدن است. به تسری نیافت، شایسته
نظـر او در   بـه داند زیـرا   اند، لذا تردیدناپذیراند. وی وجود نفس را از این قبیل اعتقادات می بداهت
که تردیدداشتن صفت اسـت بایـد    جایی توان تردید نمود مگر در تردیدداشتن و از آن چیز می  همه

کسی باشد تا موصوف تردید باشد و آن نفس است یعنی تردیدکننده. برای دکـارت تردیدکننـده   
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ار خود را از دسـت  و تردید اعتب  قطعاً وجود دارد زیرا اگر در وجود تردیدکننده، تردید راه یابد شك
باشد و   های معروف عصر جدید عقاید باید یا مبتنی بر قرینه دهد. نزد دکارت، الك... از چهره می

ای اسـت( و یـا    ذاتی باشد)غیرپایه  خود  فاقد توجیه  نفسه که یك اعتقاد فی است  این درصورتی
فرضی کـه در ایـن تصـور     پیش گیرد. ذاتی، برای سایر اعتقادات مبناقرارمی  دلیل داشتن توجیه به

دلیـل   بودن یك اعتقادتضـمین کننـده صـدق آن اسـت. اعتقـاد پایـه بـه        ای تعبیه شده است پایه
کننـده    بودن یك اعتقـاد، تضـمین   ای و لذا پایه  گردد تردیدناپذیری اعتقاد صادقی نیزمحسوب می

داشـتن   دید تفـاوت فرض دیگر در رابطه با معرفت نزد فیلسوفان عصر ج صدق آن نیزاست. پیش
تأثیر ارسـطو   طور پیشینی تحت لحاظ نیاز به توجیه است. در نظام معرفتی عصر جدید به عقاید به

لحاظ ذاتی  شوند و برخی عقاید به نمی  طور یکسان نگریسته بودن شناخت اعتقادات به برای ممکن
گیـرد و عقایـد همـه     مـی  مدرن مورد نقد قرار  فرض نیز در پست هستند. این پیش نیاز از توجیه بی
 لحاظ معرفتی شأن واحدی دارند.   به

عقل در فراینـد شـناخت اسـت.      شناسی عصر جدید اعتماد به فرض دیگر در معرفت در آخر پیش
ای را  عبارت دیگر عقل قادر است تمام اعتقـادات پایـه   عقل قادر است به معرفت نایل گردد و به
معرفتـی سـایر     ت با رعایت ضـوابط منطقـی سرنوشـت   کشف نموده و بعد از شناخت آن قادر اس

ای قائـل   چنین شـأن و برنامـه    جدید برای عقل  گذار فلسفه نماید. دکارت پایه  عقاید را نیز تعیین
 . (Descartes, 1965, p.263)بود

رستگاری به مدد عقل در عصر جدید و عصر روشنگری موردتاکید فیلسوفان قرار گرفته و از هرنوع 
لذا عصـر روشـنگری   . (Stanely, 1996, p.167)جز ایمان به توانایی عقل ناخرسند بودند بهایمان 

دیگـر در    فـرض  تصـوری از عقـل، پـیش     دلیـل چنـان   شـود. بـه   دوران طالیی عقل محسوب مـی 
در این دوره معادل انطباق   انطباق از حقیقت. حق  شود: نظریه می  شناسی عصر جدید شناخته معرفت

دهد منطبق با جهان  را در اختیار انسان قرار می چه فاعل دانایی آن  عنوان است. ذهن بهذهن با عین 
 آن.  بود نه ساختن  از ذهن است. لذادغدغه رایج در عصر جدید کشف حقیقت  و بیرون  عین

 

 مدرن شناختی پست معرفت  مفروضات

رود و متفکـران و   یمـ  ی فکری و فرهنگی گوناگونی به کـار ها در حوزه "پست مدرن"اصطالح 
گیرنـد ماننـد زان فرانسـوا لیوتار،میشـل فوکو،دریـدا و       می فیلسوفان متعددی زیر این عنوان قرار

ــا درون    ریچــارد رورتــی.در واقــآ پســت مــدرنیزم بیــانگر فضــایی فرهنگــی و فکــری اســت ب
،مفروضات فلسفی خاصی که بی تردیـد بـا فضـای فرهنگـی و فکـری گذشـته متفـاوت        ها مایه

ی فلسفی عمده ای در ظهور و رواج اندیشه پست مدرن در ها (.جریان10،ص1379حقیقی،است.)

گرایـی   های کگـارد علیـه عقـل    توان به نقادی می نیمه دوم قرن بیست موثر بود که در این میان
یدگر و توماس کـوهن اشـاره نمـود.    ها شناختی ویتکنشتاین، نیچه، عصر روشنگری، تأمالت زبان
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نمودند که بـا    بینی جدیدی را مطرح های خود برای فرهن  غرب جهان نقادی متفکران مذکور با
مـدرن تمـامی    پست  مرسوم بود کامالً متفاوت بود. با ظهور دوره -عصر جدید -چه در گذشته آن

ترتیـب   قـرار گرفـت و بـدین     شناختی رایج در عصر جدیـد مـورد نقـد و حملـه     مفروضات معرفت
روز در جـایگزینی بـا    بـه  نمـایش قـرار گرقـت کـه روز      معـرض  در  بینی جدیدی در غـرب  جهان
مـدرن   پسـت   دوره  هـای معـروف   نمایـد. ازجملـه چهـره    مـی   بینـی عصـر جدیـد پیشـرفت     جهان

شناختی  بینی رایج در عصر جدید را با نقد مبانی معرفت جهان  که نقد خود علیه ریچاردرورتی است
از عقالنیـت ب( نفـی     تصور رایج  شود: الف( نفی می کند این انتقادات به شرح ذیل بیان آغاز می

 انطباق(.  مبناگرایی ج( نفی تصور رایج از حقیقت)نفی نظریه
 

 الف( منزلت عقل: 
یابـد. در عصـر    مدرن عقل از جایگاهی که در عصر جدید بـدان داده شـده بـود تنـزل مـی      در پست

درن چنین نیسـت. ایـن تصـور معلـول     م بود. در پست  روشنگری عقل بزرگترین و تنها بُت ستودنی
  پذیری افراطی، دشـمن  ، تمایل به فهم عقل است. از نگاه وی و برخی منتقدان  نقادیهای کگارد علیه
. (Kierkegard, 1978, p.81)دست نیابد  گاه به معرفت شود تا انسان هیچ آدمی است و سبب می

  اسـت. اگـر در مسـیر حصـول     بلکه محصول نوعی تعهـد و التـزام    معرفت محصول عقل نیست
گـاه   کند، هیچ معرفت بخواهیم خود را تابآ ضوابطی از عقالتیت کنیم که عصر جدید پیشنهاد می

دهد  خود را از دست می  تنها عقل جایگاه قادر نخواهیم بود به معرفت دست بیابیم.در این دوره نه
ی را نیز پیدا نمود. در عصر جدید دیگر  گیرد بلکه ویژگی و در ردیف سایر عوامل معرفتی قرار می

عقالنیـت آن    واسطه عقالنیت معادل با حقیقت بود. صدق به معنای حقیقت داشتن یك اعتقاد به
میـان عقالتیـت و     ؛ و همـواره  تضمینی در کار نیسـت   چنین  مدرن شود ولی در پست می  تضمین
 تواند شکاف وجود داشته باشد.  می  صدق

دیگری مورد تصور بود و بخشی از انتقادات   گونه در این دوره حقیقت خود به ، اساساً افزون بر این
تنها شرط معرفت  دهد. در هرحال در این دوره عقل نه عصر جدید را تشکیل می  مدرن علیه پست

  از عوامل ضروری در حصول آن اسـت و نیـز اینگونـه نیسـت     -ایمان -التزام، تعهد  نیست بلکه
را   کانت  نظر رورتی ما باید توصیه است معادل با حقیقت باشد. در این رابطه به  آورد عقل چه ره آن

ذهـن اضـافه     وسیله به  چه و آن (Given)شود که به ذهن داده می چه جدی بگیریم، زیرا میان آن
 . (Rorty, 1979, p. 198)شود باید تمایز نهاد می
مدرن مبنی بـر ایـن تلقـی     متفکران پست  هوسیل کفایت و استقالل عقل در فرایند معرفت به  نفی
عنوان یك عنصر فعال نگریسته  که انسان در مشاهدات و تأمالت خود منفعل نیست بلکه به است
بیـرون ذهـن تلقـی      توصـیف جهـان    صـورت  تـوان بـه   را نمـی  شـود کـه نتـایج عملکـرد آن     می
ای آغـاز   ت از نقطـه ناچـار اسـ    آدمی برای حصول معرفـت   . ذهن(Stanely, 1996, p.43)نمود

طرفـی   نحـو بـی   فاعل معرفت بتواند بـه   معرفتی صفری وجود ندارد که از آن نقطه  نماید و نقطه
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. چنـین نگرشـی در   (Stanely, 1996, p.41)و تأمل در موضوع معرفت نمایـد   شروع به مطالعه
و موضـوع    بـژه عنـوان ا  چـه بـه   شـود. آن  و ابژه می  ثنایی سابژه  مدرن منتهی به نفی تقسیم پست

تـوان   گیرد و لذا نمـی  خود می را به  و ناخواسته رن  سابژه  نحوی خواسته شود به معرفت تلقی می
معنای نیـل   گفتن از حقیقت به تعیین نمود. در چنین وضعیتی سخن  و ابژه  مرز دقیقی میان سابژه

 سـاخته او اسـت    لکهب  معنا است. زیرا حقیقت مکشوف انسان نیست به واقعیت بیرون از ذهن بی
(Alistair, 1993, p.153)خواهد شد.  های آتی مطرح  ، که در بخش 

 

 مبناگرایی  ب( نفی
شناسـی عصـر جدیـد تصـدیق و      های معرفـت  طور مختصر ذکر گردید یکی از ویژگی چه به چنان
کـارت  معرفتـی، د   از بحران  معرفتی است. برای خروج (foundationalism)نظریه مبناگرایی  توسعه

معرفتـی عصـر     تال  نمود. یکی از خصـایص  (basic belief)  به دنبال یافتن مبنا و باورهای پایه
بسـت   مدرن معتقداند مبناگرایی دچار بن مدرن مقابله با چنان مفروضی است. منتقدان پست پست
یاری را در رابطه با عقالنیت اعتقادات مع  عنوان یك نظریه که مبناگرایی به است. نخست آن جدی
. بنـابر مبنـاگرایی پـذیر     .Rorty, 1979, p))اسـت   کند که خود فاقـد چنـان ویژگـی    ارائه می

که اعتقاد مذکور یـا بایـد جـزء اعتقـادات پایـه باشـد یـا         معقوالنه یك اعتقاد منوط به این است
جـزء    نمـود. معیـار مـذکور خـود نـه       را استنتاج آن  براساس ضوابط منطقی بتوان از اعتقادات پایه

 درستی استنتاج نمود. ای به را از اعتقادات پایه توان آن اعتقادات پایه است و نه می
 

 مدرن در پست  ج( حقيقت
سـنتی    نیسـت. نظریـه    بـه واقـآ    یـك گـزاره    مدرن معادل با ارجاع بودن یك گزاره در پست صادق

گیـرد   ورد تکذیب قرار میکه در عصر جدید رایج بود در دوره مذکور م (Correspondence) انطباق

 ,Rorty)تـاریخی دارد  ـ  اجتمـاعی   و حقیقت در این دوره همواره بازتابی از فرهن  اسـت و جنبـه  

1991, p.13)مدرن در مورد  مدرن با تأمل در تلقی اندیشمندان پست . مبنای چنین تفکری در پست

تنهـا   نیسـت و لـذا نـه   شود. عقل یك عنصر معرفتی خنثی و منفعـل   روشن می  منزلت و شأن عقل

پـذیری افراطـی    گرایی و فهـم  گردد بلکه عقل نمی  نجات و رستگاری محسوب  عنوان تنها وسیله به

در حالـت انتظـار قـرار      گـردد و انسـان را همـواره در مسـیر معرفـت      مـی   مایه عدم نیل به معرفـت 

 از عالم بیرون ارائه  عنوان توصیف چه به طرف نیست و آن دهد.همچنین عقل در عملکرد خود بی می

اسـت    معرفتـی کـه انسـان دچـار آن      وضـعیت   تصویری از ذهـن اسـت. در چنـین     کند در واقآ می

  نقدی علیه  معرفتی است. در مقابل چنین  گفتن از حقیقت مستقل از ذهن یك آرمان و افسانه سخن

لقـی پیشـینی از حقیقـت    جـای ت  کند به مدرنی پیشنهاد می بینی پست جهان  انطباق از حقیقت  نظریه

عنوان فاعل معرفت کشف آن  انسان به  شده است و وظیفه  که حقیقت پیشاپیش ساخته مبنی بر این

اسـت نـه     انسـان   ایی حقیقـت سـاخته   باید تلقی پسینی از حقیقت را پذیرفت. بنابر چنین تلقی  است
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گیرد  د استفاده رورتی قرار میاندیشی معرفتی مور های کواین و دیگران علیه جزم او. نقادی  مکشوف

. چنین نگرشی (Rorty, 1979, p.171)نگرد اجتماعی تاریخی می  عنوان یك پدیده و شناخت را به

ویتکنشتاین درخصوص زبان و کاربرد آن متأثراست. بنـابرنظر ویتکنشـتاین بـرای الفـاظ،       از نظریه

دنبال معنا باشـیم بایـد    که به جای این ن بهنباید ما بازاء در بیرون ذهن جستجو نمود. لذا در مورد زبا

ــه ــال کــاربرد باشــیم کــه نحــوه  ب ــه   دنب ــه قواعــد فرهنگــی یــك جامع ــان ب بســتگی   کــاربرد زب

نیـز هماننـد وی الفـاظ را هماننـد اصـوات و        . حال رورتـی (Wittgenstein, 1963, 40-693)دارد

 . (Rorty, 1998, p.43)داند که حکایت از امر بیرونی ندارند های پرندگان می نغمه

دادن عقالنیت  انطباق از حقیقت در نشان  نظریه  ازجمله رورتی بعد از نفی  مدرن متفکران پست

عنوان یـك   یك اعتقاد و رحجان آن بر سایر عقاید به انسجام یك عقیده با اعتقادات دیگر به

دوره   یند. در ایننما می  اصالت عمل تمسك  نظریه  و نیز به  (Rorty, 1998, p.171)مجموعه

عقالنیت اعتقادات وجود ندارد لکن انسجام یك اعتقاد   اگرچه پیشاپیش معیاری برای سنجش

تواند مبنـای   گذارد می جا می ای که یك اعتقاد در عمل از خود به با سایر اعتقادات و نیز نتیجه

ینی از حقیقت تصور ع  . لذا نفی(Rorty, 1979, p.198)ارزیابی و عقالنیت آن محسوب گردد

 -گرایـی معرفتـی   مـدرن بـه نسـبیت    در پسـت   گرا از حقیقت و پیشنهاد تصور غیرعینی و قالب

منتهی نخواهد شد.توجه بـه ایـن فهـم از     -عنوان باور صادق  معنای تجویز هر اعتقادی به به

پست مدرن در برقراری آشتی و سـاز  میـان آن و دیـن امـر ضـروری اسـت.نظریه آشـتی        

مدرن و دین معلول نفی پیشینی دانستن حقیقت است.به نظر نویسنده خطـای   ناپذیری پست

گیرد که نتیجه رعایت  می دیدگاه فوق در غفلت از نظام و مفروضات معرفتی عصر جدید جای

و التزام آن بوسیله فیلسوفان عصر جدید منشأ بروز بحران و بـه بـن بسـت رسـیدن شـناخت      

معرفتی عصر جدید بوسیله برخی مانند دکارت امکان  گردید.اگر از درون ضوابط تن  و سخت

دفاع از ارز  معرفتی باورهای دینی فراهم گردید در پست مـدرن نیـز ایـن امـر بـه طریـق       

دیگری ممکن است.حرکت فلسفه در جامعه غرب و مدرن در نهایت حرکت به سمت الحـاد و  

روضـات معرفتـی رایـج در آن    ی دینی بود و این امر معلـول مف ها تردید در ارز  معرفتی باور

هرچند به طرق -ی دکارت،جان الك و دیگران در دفاع از عقالنیت باورهای دینیها بود.تال 

ی متفکرین پسـت مـدرن   ها درخور تحسین است اما این امر نباید به غفلت از تال -متفاوت

زه عقالنی علیه پرو ها منجر گردد.فضای جدیدی که در دوره مذکور ایجاد گردید مدیون نقادی

کردن زندگی انسان بوسیله کگارد،نیچه و تأمالت زبانشناختی ویتکنشتاین است.فضایی که در 

کننـد کـه    مـی  آن توماس کوهن و ریچارد رورتی ضوابط و مفروضات معرفتی دیگـری ارایـه  

گیرد.چنانچه اشاره شد خردگرایی رایج  می امکان دفاع از باورهای دینی شکل دیگری به خود

منتهی گردید.نتیجه انتقادات فیلسـوفان در   19جدید در نهایت به انکار خدا در قرن در عصر 
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پست مدرن، رویکرد دوباره مغرب زمین به مقوله دین است و گروهی مانند ویلیام جیمز و... به 

 بازسازی الهیات پرداختند. 

 مدرن شناسی پست لوازم دینی مبانی معرفت
خطـر بـرای دیـن     مدرن یك بدیل بی اسخی بدهد؟ آیا پستمدرن باید چه پ متدین به پست  یك

و دیـن    مـدرن  بینی پسـت  جهان  میان  ای از تعارض بدیل خطرناك؟ عده  شود یا یك محسوب می
تنهـا   ای دیگـر نـه    عده Groothuis, 2003, p.41)و  (Vanhoozer, 1998, p.22کنند دفاع می
  سازنده های دینی و فراهم مدرن را مؤید برخی آموزه دانند بلکه پست دو را با یکدیگر متعارض نمی آن

و  (Stanely & Franke, 2001, p.23 داننـد  مـی  مطلـوب بـرای حیـات معرفتـی دیـن       شرایط
(Merold, 2003, p.32). 

دفـاع    مـدرن و دیـن   ذکر گردید در تحقیق حاضر از عدم تعارض میان پست  چنانچه در مقدمه

 ,Stanely) مدرن است مهم پست  جمعی معرفت ویژگی  نبهکه توجه به ج شود. توضی  این می

1995, p.8) .گر جهان باشد.  طور عینی نظاره عنوان فاعل دانایی و معرفت قادر نیست به انسان به

بـرای    ما قرار دارند در چنین وضـعیتی چگونـه    تأثیر عالئق و تعصبات مشاهدات ما همواره تحت

  مسـتقل از ذهـن، عالئـق و تعصـبات بیندیشـد. موضـوع        انسان امکان دارد به موضوع معرفـت 

مطالعات انسان همواره در معرض تأثیرپذیری عوامل مذکوراند. امکان انتزاع از تعصب و عالئـق  

نگـر  نـزد اندیشـمندان      برای انسان در فرایند معرفت یك آرمان و افسانه بیش نیست. چنـین 

طور جدی مـورد انتقـاد قـرار     در عصر جدید به مبناگرایی رایج  شود تا نظریه مدرن سبب می پست

نیاز  اند، لذا بی ذاتی  اند. اعتقادات پایه که واجد توجیه بگیرد. براساس مبناگرایی، اعتقادات دو دسته

منطقی   ها منوط به استنتاج اند که عقالنیت آن  از استدالل هستند و اعتقادات دیگر عقاید غیرپایه

فـرض اسـت:    بودن یك اعتقـاد مقـرون دو پـیش    ای در عصر جدید پایهها از عقاید پایه است.  آن

  کـه توجیـه ذاتـی عقایـد پایـه      هـا و دیگـر ایـن    ذاتی آن  نیازی از استدالل و معقولیت نخست بی

شناسی عصر جدید وقتی بـا بحـران    گذاران معرفت ها است. دکارت از پایه کننده صدق آن تضمین

دست یابد.از نظر  (basic)و مبنایی  به باورهای پایه  شك   معرفتی مواجه شد سعی کرد تا با رو

 آنهـا تضـمین   (intrinsic justification)او صدق باورهای پایه بواسطه وضوح و توجیـه ذاتـی  

و   همـواره در معـرض عالئـق روانـی      کـه فاعـل شـناخت،    جـایی  مـدرن ازآن  گردد. در پسـت  می

دهد و   تأمل ناب و خالص در موضوع شناخت انجامغیرمعرفتی قرار دارد قادر نیست تا مشاهده و 

معرفتـی    طرف بی  از نقطه  شود و آغاز معرفت خاصی آغاز می  فرایند شناخت همواره از یك نقطه

  کننـده صـدق   اعتقاد تضمین  بودن یك ای یك آرمان و افسانه بیش نیست. در چنین وضعیتی پایه

مدرن با این نقـد   و ذهن وجود نداراد. پست  رهن آن نیست. راه خروجی برای انسان از قالب و ف

چه در عصر روشنگری مورد اجماع بـود متزلـزل گـردد.     با آن  سبب شد تا منزلت عقل در مقایسه

  جایگـاه   مدرن عقل چنـان  شود اما در پست محسوب می  عصر روشنگری برای عقل عصر طالیی
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عملکرد آن انعکـاس عـالم بیـرون از      یجهعنوان یك ابزاری که نت انحصاری را از دست داده و به

گروی  مدرن از نظر برخی مؤید ایمان ذهن است نخواهد بود. اقتضاء تصحی  اعتبار عقل در پست

  شـود و نظـاره   ای آغاز مـی  ناچار از نقطه مدرن معرفت به . بنابر پست(Hart, 1995, p.43)است

گروی در فرایند شناخت است.  ید نقش ایمانمؤ  انداز امکان ندارد و این بدون چشم  از نقطه  جهان

 شود. طور پیشینی آغاز نمی اندازی به ای و چشم به نقطه  جز با التزام شناخت به

در آثـار ارسـطو     دیگری در مبناگرایی عصر جدید کـه ریشـه    شکل آید ادعای مذکور به نظر می به

شوند. یکـی    طور مبنایی پذیرفته که برخی عقاید به دارد وجود داشت. معرفت امکان ندارد مگر آن

از زمان ارسـطو در مقابـل شـکاکانِ معرفتـی       حصول معرفت  های اصلی مدافعان امکان از پاسخ

خـالف زعـم    شود و لذا بـه  آغاز می  مبناگروی است. یعنی معرفت با باورهای پایه  نظریه  به  تکیه

ندارد زیرا اگر هـر    امکان  فتشکاکان تحصیل معرفت امری ممکن است. بنابه نظر شکاکان معر

نهایـت اسـتدالل    اعتقادی نیاز به توجیه و استدالل داشته باشد باید برای پذیر  یك اعتقاد بـی 

  محال است. ارسـطو بـا ارائـه     معرفت  ارائه نمود و چنین امری برای انسان ممکن نیست بنابراین

 ,Aristole, Posterior Analytics)به اشـکال مـذکور داشـت     نظریه مبناگرایی سعی در پاسخ

Book Alpha chapter3)طور پیشینی مـورد تعهـد و    ای که براساس آن برخی عقاید به . نظریه

نحو متفـاوتی مـورد تأکیـد     مدرن نیز به در مورد شناخت در پست   گیرند.این ویژگی التزام قرار می

بـه ایـن     مبناگرایـان در پاسـخ  توان آسان نمـود:   می است.فهم این نکته را با تأمل در این مسأله

گردند؟ دچار اختالف شدند.برخی معتقدنـد   می  تعیین  هستند و چگونه  سؤال که چه باورهایی پایه

انـدازها اسـت و خواسـته و     ای محدود و محصور بـه چشـم   اعتقادات پایه  هرنوع تال  در تعیین

قش مهمی برای فاعل معرفـت  در تعیین باورهای پایه ن (perspectives) ناخواسته چشم اندازها

مدرن است، بـا   از این منظر مبناگروی در واقآ خود نوعی مؤید پست  نظر نویسنده کند. به می ایفاء

شـود کـه در    ای آغـاز مـی   در مبناگروی با برخی اعتقادات پایه  تفاوت که آغاز فرایند معرفت  این

ها بدان نقـد جـدی    مدرن ا پستها توافقی حاصل نشده و خود سبب شد ت عصر جدید در مورد آن

  آن چندصدایی و تنوع منابآ  شود و نتیجه تر می مدرن آغاز فرایند معرفت عام وارد نمایند. در پست

 -ای برخی عقایـد پایـه   -ای ناچار از نقطه کسب معرفت است. حال بنابر مبناگرایی اگر معرفت به

چـه   و آن  د را باید مورد تصدیق قرار دادای که مبناگرایان مدعی آن هستن گردد چرا نقطه آغاز می

چـه   که آن شود مورد نفی قرار گیرد. درحالی می  شناخت طرح  شروع  عنوان نقطه مدرن به در پست

لحـاظ معرفتـی احسـاس     تر نیز است. تهدیدی کـه بـه   تر و جامآ شود عام مدرن طرح می در پست

مـدرن نیسـت، زیـرا     پسـت   عام متوجـه گرایی است. اتهامی که در شکل  شود ابتال به نسبیت می

  بودن و صـدق  معنای درست  گرایی معرفت به مدرن معادل با نسبی گرایِ پست شناسی قالب معرفت

هر اعتقاد نیست بلکه صرفاً معیار ارزیابی عقالنیت و صدق اعتقاد در ایـن دوره بـا عصـر جدیـد     

جدید رایج بـود مـورد نفـی قـرار     متفاوت است. در این دوره معیار پیشینی عقالنیت که در عصر 
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عنوان اعتقاد صادق و معقول نیسـت. انسـجام    گیرد لکن این امر برابر با پذیر  هر اعتقاد به می

عمل یعنـی    اصالت  نظریه  و نیز ارائه  معرفتی  عنوان یك مجموعه یك اعتقاد با سایر اعتقادات به

مدرن است.  نیت در فضای فکری پستاعتقاد در عمل معیار ارزیابی و صدق و عقال  آزمودن یك

شناسـی عصـر جدیـد     مدرن با نفی معیار پشینی و عینی معرفت عبارت دیگر اندیشمندان پست به

نمایـد. کانـت در همـان     مـی   گرا را ارائه درخصوص صدق و عقالنیت باورها معیار پسینی و قالب

رسیدن عقل  بست رد تا به بندهد سعی دا عصر جدید وقتی نظام فکری و معرفتی خود را ارائه می

دینـی دارد و در ایـن      لحاظ عملی سعی در اثبات حقایق حال به درعین  نظری را نشان بدهد لکن

. لذا یأس کانت از عقل نظری معادل بـا  (Kant, 1929, p.281)کند رابطه به اخالق تمسك می

 شناخت دارد. نفی معرفت و یا تجویز هر اعتقاد نشد بلکه در عقل عملی سعی در حصول

نکته دیگری که تامل در آن نشانه تأیید سازگاری مبانی معرفتی پست مدرن با دین است، معیت 

شناخت با عمل در متون دینی است. شرط بودن عبادت برای یقین در عرفـان داسـتان مفصـلی    

 عنوان رو  حصول طهارت و دارد. در عرفان معرفت منوط به طهارت است و تأکید بر عبادت به

عرفان اسالمی نیـز معرفـت     ویژه عنوان شرط معرفت امر بارزی است. لذا در عرفان به طهارت به

حـائز   "یقـین "نشیند.همچنین تأمـل در وازه   بار می نظری نداشته و در معیّت عمل به  صرفاً جنبه

اهمیت است.وازه مذکور ضمن اینکه بار معرفت شناختی دارد و یـك مفهـوم معرفتـی اسـت بـا      

 -ذومراتـب -شود.این امر حکایـت از تشـکیکی بـودن    می پیوند داده "عبادت"غیرمعرفتی  مقوله

یقـین مبتنـی بـر    -گردد.حال ایـن نـوع یقـین    می شناخت دارد و به درجات باالی معرفت اطالق

بخالف آنچه در عصر مدرن رایج است بیش از آنکه به معنای کشف خـود و جهـان خـود    -عمل

هان خود است.این همان ایده ایی است که در فضای فکری پست باشد به معنای ساختن خود وج

مدرن ارزشمند است و بدلیل تضاد نهضت خردگرایی عصر جدید با آن مایه شور  گردید.امکان 

با تکیه بـر ایـن نـوع     –به عنوان نمونه  - (the will to power)نیچه "اراده قدرت"سازگاری 

ه در ذات حود شناخت و آگـاهی را بـه همـراه دارد    ادبیات دینی امری ممکن است.اراده قدرت ک

برای پست مدرن عنصر ارزشمند و محترم است.انتقادات پست مدرن علیه عصر جدید که از نگاه 

برخی شبهه نسبیت معرفت و محال بودن آن را ممکن است زنده نماید و در معرض اتهام عـدم  

ی عـام خـود را از چنـان    هـا  یـل دغدغـه  احترام برای اصول ثابت قرار گیرد قادر است با ایـن قب 

انتقاداتی حفظ نماید.تأمل در متون دینی نشان دهنده سلوکی است که با تکیه بـر آن،دغدغـه و   

یابد.در چشم انـداز دینی،شـناخت یـك مقولـه معرفتـی       می انتظارات یك فرد پست مدرن تحقق

ـ  ل گردیـد.معرفت  محض نیست تا باتمسك محض به استدالل و خردگرایی عصر جدید بدان نای

گردد.اهمیـت و ارز    مـی  همچنین یك مقوله جمعی است که در تعامل با دیگران نصیب آدمی

فرهن  و تاریخ از این حیث روشن است.نمی توان نسبت به تاریخ، جامعه و فرهن  بی تفـاوت  

ت سازد.این ایـده کـه خداونـد وضـعی     می بود. زیرا انسان در تعامل با جامعه شکل انسانی خود را
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دهد مگر آنکه آنها خود اقدام نمایند چه بسا موید همین نکته  نمی زندگی اجتماعی انسان را تغییر

(در هر حال به نظر نویسنده عنصر ساز  دهنده میان پست مـدرن و دیـن نفـی    13:11باشد.)

گرایی است که دوران طالیی آن عصر روشنگری بود و پست مدرن بدان به شـدت   نهضت عقل

.اشتباه فیلسوفان عصر مدرن در این تلقی از معرفت است که آدمی را به گونه ایـی  کند حمله می

دهد که بیش از آنکه انسان به فکر ساختن خود و جهان خود باشد به فکـر کشـف آن    می شکل

سـازد. بـویزه دغدغـه آدمـی      می است. چنین تلقی ایی مسیر شناخت و تصور ما از آن را منحرف

  1یی منطبق باشد.ها است مفروضات معرفتی باید با چنین دغدغهشدن و ساختن است.ضروری 
مـدرن نـاظر بـه نقـد      شـناختی پسـت   دیگر در خصوص سازگاری دیـن بـا مبـانی معرفـت      نکته 

مدرن علیه مبناگرایی معرفتی است. چنانچه در بخـش قبلـی اشـاره گردیـد از      اندیشمندان پست
شناسی رایج بود. در عصر جدیـد بـا ظهـور     فتزمان ارسطو مبناگروی به عنوان یك تلقی در معر

شناسی در دوره مذکور در شکل رایـج   دکارت مبناگرایی به شدّت مورد دفاع قرار گرفت و معرفت
مدرن یکی از انتقادات مشترکشـان علیـه    و عمده خود مبتنی بر مبناگرایی بود. اندیشمندان پست
مدرن با چنین رویکـردی   گمان کرد پست ویژگی مذکور است یعنی نفی مبناگرایی. حال چرا باید

داند. بسیاری از مدافعان دین خود  می ارز  معرفتی باورهای دینی را ناممکن -مبناگرایی  نفی -
. نفی نظریـه  (Plantinga, 1983, p.58)نمایند علیه مبناگرایی رایج در عصر جدید استدالل می
طور ضروری به تهدید علیه ارز  معرفتی ها به  مدرن مبناگرایی رایج در عصر جدید بوسیله پست

هـا   شود. اگرچه مبناگرایان عصر جدیـد و در رسس آن  نمی مدرن با آن منتهی دین و تعارض پست
کردنـد. حـال نفـی و     می دکارت با تکیه بر نظریه مبناگرایی از اعتبار معرفتی باورهای دینی دفاع

تی عقاید دینی نخواهد بود. مشابه همـین  ای به معنای نقد و نفی شأن معرف نقد علیه چنان تلقی
امر در عصر جدید در مقایسه با قرون قبل از جدید رخ داد. به عنوان مثال یکی از براهین اثبـات  

. بـر اسـاس ایـن برهـان     (,Aristotle, physics)وجود خداوند نزد ارسطو برهان حرکـت اسـت  
مفـروض وجـود دارد و آن    خداوند محرك بالحرکت جهان است. در برهان حرکت، یك اعتقـاد 

عارضی بودن حرکت برای طبیعت است. حرکت ذاتی طبیعت نیست و لذا با مشاهده حرکـت در  
ــت حرکــت دارد. بــا ظهــور گالیلــه نظریــه جهــان  شناســی و  طبیعــت ســعی در نشــان دادن علّ

بیند. بنابر گالیله حرکت برای طبیعت  شناسی جدیدی ارائه شد و مفروض مذکور آسیب می طبیعت
( و لذا بی نیاز از علّت است. اگر حرکت، ذاتی طبیعت باشد 32،ص1374ذاتی است )ایان باربور،

آیـد. حـال بـا از دسـت      ثمر بودن برهان حرکت ارسطویی بدیهی به نظر می نیاز از علّت بی و بی
رفتن اعتبار برهان حرکت آیا ارز  ایمان به خداوند نیـزاز بـین خواهـد رفـت؟ در عصـر جدیـد       

نه پاسخ مثبت داده شد و با ارائه تصور جدید از طبیعت در نهایـت خداشناسـی در معـرض    متأسفا
ها در واقآ آغازگر فرایند رویایی علم و دین است که خـود   تهدید قرار گرفت البته این قبیل نمونه

مدرن به مبناگرایی معادل  دالیلی داشته که موضوع بحث نوشته حاضرنیست. بنابراین حمله پست
 داوند و فقدان ارز  معرفتی باورهای دینی نیست.نفی خ
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مدرن نفی تصور عصر جدید در مورد حقیقت است.  های معرفتی عصر پست نمونه دیگر از ویژگی
نظریه انطباق نظریه رایج در عصر جدید در مورد حقیقت است. حقیقت معادل اسـت بـا انطبـاق    

مدرن نفی تقسیم اوبژه و  ه است. در پستآنچه در ذهن است با آنچه در بیرون از ذهن قرار گرفت
سابژه منتهی به نفی تصور مذکور از حقیقت گردید. ذهن به عنوان فاعل معرفت محصور عواملی 

گرداند.  طرف با عالم بیرونی را برای ذهن ناممکن می است که قدرت برقراری ارتباط کامل و بی
عالم نفی گردد روشن است که تصور مـا   طرف با اگر توانایی ذهن در برقراری ارتباط معرفتی بی

عنوان امری خـارج از   چه در عصر جدید مرسوم بود متفاوت خواهد بود. حقیقت به از حقیقت با آن
اعتقـادات بـه     نفی تقسیم   نفی تقسیم سابژه و اوبژه، و مالحظه  شود. مالحظه ذهن محسوب نمی

نبودن یك اعتقاد معلول و محصور عوامـل زبـانی،   بودن و  ای به این دلیل که پایه   و غیرپایه   پایه
عینی باشد. به عبـارت دیگـر     مدرن فاقد ویژگی فرهنگی و... است سبب شده تا شناخت در پست

ای بودن یك اعتقاد مرهون عواملی چون زبان و...است. اطالع از بیرون ذهن بـرای انسـان    پایه
گردد.  مدرن ارائه می اندیشمندان پست  سیلهو های مختلفی به ممکن نیست. در این رابطه استدالل
که بر اساس آن انسان چه در عمـل و چـه در شـناخت تحـت       ازجمله استدالل مبتنی بر تعصب

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عالئق روانی و تعصبات است و آنچه بـه عنـوان معرفـت و عمـل از     
لص نیسـت.این مسـأله در مـورد    یابد تحت تأثیر عوامل مذکور قرار گرفتـه و خـا   انسان بروز می

مشاهدات ما از "ادراکات محسوس نیز مدافعان سرسختی دارد.از جمله کارل پوپر که معتقد است 

بر اساس این دیدگاه معرفت حسی محدود است و به همـین  ( ,popper) .."جهان خالص نیست
تفاوت باشد.تعصـب  دلیل این امکان وجود دارد که تصویر علمی از جهان با تصویر واقعی ار آن م

 و عالیــق فــردی محققــان عامــل دیگــری در دســت نیــافتنی بــودن تصــویر واقعــی از جهــان
شود.توجه به این ویزگی در مورد انسان و تحصیل معرفت در کنار نهادن تصویر عصر مـدرن   می

جمعـی و  اسـتدالل دیگـر بـر جنبـه      (goldman,1999,p.230)از حقیقت نقش مهمی داشـت. 
کند. انسان به لحاظ معرفت و عمل تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم  می ی تاکیدتاریخی حیات آدم

ی زندگی خود قرار دارد. به عنوان مثال اگر من در جامعه دیگری و در زمان دیگری متولـد  ها محیط
بودند. به عبارتی حیات  ست جزء باورهای من نمیشدم غالب اعتقاداتی که اکنون مورد تصدیق ا می

 .(Hick, 1989, P.2) فتی انسان از حیات اجتماعی او جدا نیست، وعقلی و معر
مدرن از حقیقت با آنچـه نـزد خـداگرایان رایـج اسـت       حال پرسش این است آیا این تصور پست

دانند. به  مدرن را با دین متعارض می شناسی عصر پست تعارض دارد؟ برخی این بخش از معرفت

شود چنـین   بسا به این دلیل باشد که تصور می ت تعارض چهطور نباشد. علّ آید مسأله این نظر می

کـه چنـین    تصوری از حقیقت، معادل با تجویز هر امری به عنوان حقیقت خواهـد بـود حـال آن   

مدرن به عنـوان یکـی از    چه پست آن 2مدرن از حقیقت نیست. ای اقتضاء ذاتی تصور پست نتیجه

معرفتی انسان به عنوان فاعل معرفت با جهان با کند عدم امکان ارتباط  ها مهم مطرح می ویژگی
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مدرن و دین در ایـن رابطـه بایـد     میان پست چه  طرف است. آن طور بی عنوان موضوع معرفت به

تر مراجعه کرد و  ها از حقیقت نیست بلکه باید یك گام به عقب مبنای ارزیابی گردد نوع تصور آن

جهان به عنوان موضوع معرفت زیـرا انسـان هـر    طرف با  آن عبارتست از؛ عدم امکان ارتباط بی

طرف تماس معرفتی ایجاد نماید خواسته و ناخواسـته رنـ     طور بی وقت بخواهد با عالم عین به

طرف با عـالم   مدرن تماس معرفتی بی کند. در پست های ذهن را به آن تحمیل می ذهن و ویژگی

مدرن با دیـن تعـارض    از ادعا پست بیرون ذهن برای انسان یك افسانه است. حال آیا این بخش

دارد؟ به نظرم پاسخ روشن است. نه تنها تعارض ندارد چه بسا تعالیم دینـی مؤیـد چنـین امـری     

هـا، فراینـد شـناخت، و عمـل از      باشد. دخالت عواطف، تمایالت و اموری از این قبیل در قضاوت

مـدرن از حقیقـت    ه است. تصور پستهایی است که در تعالیم دینی مورد یادآوری قرار گرفت آموزه

فرضی که برای کسانی که ذائقه ایمان گروی دارند بـه   فرض مذکور است. پیش مسبوق به پیش

کسانی که نقش عقـل در حـوزه    -گرایان گیرد. یکی از دالیل ایمان آسانی مورد تصدیق قرار می

تحت تأثیر عواملی است ناظر به همین ویژگی انسان است: انسان  -کنند شناخت دینی را نفی می

کـه   تواند مستقل از ایمان به نتایج و محصوالت معرفتی عقل اعتماد نماید. و بـرای ایـن   که نمی

 بتواند در حوزه دین به معرفت نایل گردد ایمان ضروری است.

مـدرن و دیـن توجـه بـه نقـش       شناسی پست از وجوه دیگر در رابطه با شباهت و اشتراك معرفت
چون تعصّب در حصول معرفت است. اعتماد محض عصـر روشـنگری بـه     هم عوامل غیرمعرفتی
شناسـانی   ویژه با نظریه معرفـت  شود. این تلّقی به مدرن به دیده تردید نگریسته می عقل در پست

زده  واسطه معصیّت آسـیب  یابد. عقل به نمایند شدّت می که به تأثیرات معرفتی معصیت اذعان می
که موضوع معرفت را توصـیف نمایـد دخالـت نمـوده و از      پیش از آن شود و در فرایند معرفت می

نماید. پیوند میان اخالق و تزکیه با معرفت در دیـن   مشاهده و تأمل در موضوع معرفت غفلت می
از جمله در اسالم حکایت از نقش عوامـل غیرمعرفتـی در شـناخت دارد. در چنـین تلقـی اساسـاً       

چنین در یك نسـبت متـوازن بـا عوامـل      ود و شناخت همش بودنِ محضِ شناخت نفی می معرفتی
 یابد. ظهور می  غیرشناختی فرصت
مدرن نیز به نقـش عوامـل غیرمعرفتـی در شـناخت توجّـه کـرده و بخـالف عصـر          فیلسوفان پست

شناسی عصـر   بینی و معرفت روشنگری برای عقل چنان منزلتی قائل نیستند. به نظر نویسنده جهان
دعـا و...   -نبوت -روشنگری که بدلیل اعتماد محض به عقل به نفی دین مدرن بخالف عصر پست

منتهی شده است نه تنها با دین تعارض ندارد بلکه فرصت مناسبی برای حیات دوباره دین در حـوزه  
فلسفه است. حیاتی که در اواخر قرن نوزده خامو  گردید و یافتن منشاء مادی و غیرآسمانی بـرای  

شـناختی را فـرا گرفـت. انتقـادات عصـر       شـناختی و روان  آثار فلسفی، جامعهطور چشمگیری  دین به
بسـت   شـناختی دوره مـذکور بـه بـن     مدرن به تلقی مدرن از عقل و عقالنیت و مبانی معرفـت  پست

دادن  مدرن با نشـان  دهد و در عوض پست رسیدن عصر مدرن در فهم عقل و عقالنیت را نشان می
ده است که آدمی به دلیل رنج بـردن از شـکاف بـین ذهـن و عـین      بستی در واقآ نشان دا چنان بن
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نیازمند مرجآ معتبر و قابل اعتماداست. از دالیل اثبات ضرورت نبوت نیز ناظر بـه قصـور انسـان در    
 دادن چنین قصوری موفق بوده است. مدرن در نشان بینی پست نیل به معرفت است، که جهان

 گيری نتيجه
شناختی عصر جدید کـه نـزد دکـارت و     های معرفت  یان مختصر از ویژگیحاضر بعد از ب  در مقاله

هـای مـذکور مطـرح     مدرن نسبت به شاخصـه  اندیشمندان عصر پست  دیگران معمول گردید نقد
شناسی: عقل، عقالنیـت، حقیقـت،    داده شد که مفاهیم اساسی معرفت  گردید. در این رابطه نشان

نحو متفاوتی نگریسته شد. در این دوره  یب قرار گرفت یا بهیا مورد تکذ  مدرن مبناگرایی در پست
عملکرد عقل انعکاس جهـان    یابد چرا که نتیجه عقل از مقام شامخ خود در عصر جدید تنزل می
معرفتـی    مطالعـه خـود از نقطـه     عنـوان موضـوع    بیرون نیست زیرا عقل قادر نیست جهان را بـه 

جهان بیرون از ذهن عالئـق و    و ناخواسته در توصیف  هطرفی مورد مطالعه قرار دهد و خواست بی
مدرن، عقالنیت  نماید. با ارائه تصویر متفاوت از عقل در عصر پست  های خود را تحمیل می ویژگی
معنـای   کننده صـدق آن بـه   بودن یك اعتقاد تضمین شود. عقالنی طور متفاوت نگریسته می نیز به

  مدرن تزکیـه  باشد. مفهوم عقالنیت در عصر پست دارد نمیچه بیرون ذهن قرار  مطابقت آن با آن
فرهنگی که جهان را   عنوان نتیجه مذکور به  شود تا حقیقت در دوره یابد و چنین امری سبب می می

شده در عصر جدید در نهایـت سـبب نفـی      دهد نگریسته شود. عقالنیت تصفیه شکل و قالب می
طرز یکسانی  مدرن از عقالنیت عقاید به تلقی عصر پست گردد. زیرا براساس مبناگروی معرفتی می

 باشد. اساس می بی  و غیرپایه  عقاید به پایه  گیرند و تقسیم قرار می  مورد مالحظه
گـروی   ساز بروز ایمان گرایی عصر جدید زمینه مدرن به عقل چنین نشان داده شد که نقد پست هم
چنـین روشـن گردیـد     باشـد. هـم   ت دیـن مـی  ای میـان مـدافعا   باشد که خود یك تلقی عمده می
  مدرن از ضوابط عقالنیت سبب شد تا دفاع از عقالنیت عقاید دینـی در شـرایط   های پست نقادی

مدرن در مورد حقیقت  چنین تصور پست چه در عصر جدید بود قرار بگیرد. هم به آن  بهتری نسبت
وره چنان مقام و شأنی که در عصـر  با تصور دینی از آن تعارضی ندارد زیرا عقل بشری در این د

لحاظ دینی نیز قصور معرفتی و عملی انسان مؤید نیـاز بشـر    دهد. به جدید داشته بود از دست می
 باشد. بشری در فرایند شناخت و عمل می به مرجآ فوق
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 ها: نوشت پی
 

ین و پست مدرن مبتنی بـر  تأمل در این نکته ضروری است که نگاه نویسنده در برقراری ساز  و آشتی میان د .1
وجود بحران عقالنیت در عصر جدید است.اگر بخواهیم ارز  معرفتی دین را در دو دوره مدرن و پست مدرن مـورد  

 بررسی قرار دهیم و یکی را برگزینیم رجحان پست مدرن و انطباق آن با دین، دیدگاه نویسنده است.
دانـد و آن   مـی  ما مال صدرا شناخت را به معنی شدن و صیرورتنظریه معرفتی ابن سینا به معنای دریافت است ا. 2

توان منطبق نمود اما انطبـاق   می دهد. تقسیم ثنایی سابزه /ابزه را بر نظریه معرفنی شیخ الرئیس می را با وجود پیوند
 آن با نظریه معرفتی صدرالمتألهین دشوار است.

شود و نتیجه شناخت به دلیلـی کـه ذکـر شـد بـا دو معیـار        می ای آغاز ها از نقطه مدرن فرایند شناخت بنابر پست. 3
مـدرن بـدلیل نفـی     شـود تـا پسـت    گیرد و این عنصر اصلی سبب می انسجام و آزمون در عمل مورد ارزیابی قرار می

ای  گرا به نسبیت معرفتی مبتال نگردد. البته نکتـه  شناسی قالب گرای عصر جدید و دفاع از معرفت شناسی عینی معرفت
گرایـی معرفـت بـه معنـای حصـول       مدرن عینـی  گردد از نظر پست ه بدان اشاره نیز شد و به عنوان تأکید تکرار میک

معرفت مستقل از ذهن و شروع از نقطه صفر معرفتی صـرفًا یـك آرمـان و افسـانه اسـت و عصـر جدیـد بـه نظـر          
 ها قادر به آن نبوده و نیست.  مدرن پست
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 های وجودی از دیدگاه کانت و صدرالمتألهين گزاره
 

 *اصغر واعظی

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

های وجودی از دیدگاه کانت و صدرالمتألهین است. این بحـث تطبیقـی، هـم     هدف این مقاله بررسی گزاره :چکيده

دهنـد.   ضایا توسط این دو فیلسوف پیوند خورده است و هم با تفسیری که از مفهوم وجود ارائـه مـی  با نحوه تقسیم ق
گیـرد کـه    های این دو نوع حکم، نتیجـه مـی   کانت پس از تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی و در پی تشری  ویژگی

هـای وجـودی بـه ظـاهر      در گـزاره  های وجودی نه تحلیلی است و نه ترکیبی. در باور کانت، مفهوم وجود کـه  گزاره
توان آن را محمول نامید. پس وجود تنها  محمول واقآ شده است محمول حقیقی نیست و صرفاً به لحاظ منطقی می

هـای اولـی ذاتـی و شـایآ      کند. اما صدرالمتألهین به دنبال تقسیم قضایا به حمل نقش رابط حکم در قضایا را ایفا می
آورد. او برخالف کانت، نه تنهـا بـه    های شایآ صناعی به شمار می یکی از اقسام حملهای وجودی را  صناعی، گزاره

کنـد. مقالـه پـیش رو، ضـمن      وجود محمولی معتقد است، بلکه این مفهوم در فلسفه صدرایی نقشی بنیادین ایفا مـی 
ن چگـونگی تقسـیم   های وجودی و ارائـه بحثـی تطبیقـی پیرامـو     تشری  دیدگاه کانت و صدرالمتألهین در باب گزاره

های وجـودی را بـه عهـده     قضایا توسط این دو فیلسوف، بررسی نقادانه موضآ کانت در قبال وجود محمولی و گزاره
 گرفته است.

 

 معقول ثانی.  معقول اولی،  وجود محمولی، وجود رابط،  گزاره وجودی، محمول حقیقی، :یکليدی  ها واژه

 

                                                 
* Email: mhm_vaezi@yahoo.com 
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 مقدمه
اسـت و از تحقـق   « وجود»شود که محمول آن  ی اطالق میبه قضایای 1«های وجودی گزاره»

انسان »، «خدا وجود دارد»یا   «خدا هست»مانند   دهد، یا عدم تحقق یك شئ در خارج خبر می

های وجودی ارتبـاطی مسـتقیم بـا     و نظایر این. با توجه به آن که تبیین ماهیت گزاره« هست

ای به تقسـیم مفهـوم وجـود از     ر چیز اشارهنحوه تفسیر مفهوم وجود دارد الزم است قبل از ه

یـا    نفسـه   وجود فی  وجود را به  دیدگاه حکمای اسالمی داشته باشیم. حکمای اسالمی مفهوم

است و   اسمی  کنند. وجود محمولی دارای معنای می  تقسیم  غیره یا رابط  و وجود فی  محمولی

  مفهـومی   لحاظ  به  هستند که  ای نفسه  فی  معانی  اسمی  معانی  . وجود رابط دارای معنای حرفی

،  انسـان   چـون   تصـورند. مفـاهیمی    دیگر قابل  و صرفنظر از هر مفهوم  تنهائی  اند و به مستقل

  ویژگـی   از ایـن   اسامی  کلیة  هستند. چون  اسمی  از معانی  هایی نمونه   و سفیدی  ، کتاب درخت

  از مفـاهیم   دیگـری   ، قسم اند. در مقابل  نامیده  اسمی  معانیرا   از مفاهیم  دسته  برخوردارند این

در نظـر    و بـدون   تنهـائی   بـه   که  ای گونه  اند، به غیر مستقل  مفهومی  لحاظ  به  وجود دارند که

  حرفی  را معانی  مفاهیم  تصور نخواهند بود. این  ـ قابل  اسمی  معانی  ـ یعنی  دیگر معانی  گرفتن

کنـد.   ایفـا مـی    در جمله  حرف که   است  مانند نقشی   آنها در تفکر و تعقل  د، زیرا نقشان نامیده

فقـط ایجـاد پیونـد میـان       آن  آید و نقـش  شمار نمی به   جمله  از ارکان  و فعل  مانند اسم  حرف

 .  است  در جمله  نسبت  های طرف 

دیگر از مفـاهیم نظیـر مفهـوم ابتـدا و      وجود مانند برخی  مفهوم  بنابراین، از دید حکمای اسالمی

در تصـور نیـاز     که  مستقل  مفهومی  صورت  را به  آن  توان می  ؛ گاه است  تعقل  دو نحوقابل  انتها به

  تصـور دو معنـای    و در ظـلّ   غیر مسـتقل   صورت  به  و گاه  دیگر ندارد در نظر گرفت  مفهومی به 

ماننـد    . وجود محمـولی  را وجود رابط  دوم  نامند و قسم  لیرا وجود محمو  اول  دیگر. قسم  مستقل

در قضـایا    اغلـب   مفهوم  این  شود، ولی چون  واقآ  یا محمول  تواند در قضایا موضوع می  هر اسمی

در  «  هسـت «  واره  فارسـی  انـد. در زبـان    نامیـده «  وجـود محمـولی  »را   شود آن می  محمول واقآ

. امـا وجـود    اسـت   وجود محمولی«  خدا هست»و «  هست  انسان»، « هست  علی«  چون  قضایایی

(  و محمـول   )یعنـی موضـوع     است  مستقل  بر تصور دو مفهوم  متوقف  چون تصور  همواره  رابط

تواند خود موضوع یا محمول قضیه واقآ شود و دقیقاّ به همـین دلیـل اسـت کـه آن را      پس نمی

  این»یا «  است  انسان  علی«  در قضایایی مانند«  است«  وارة  فارسی  اند. در زبان وجود رابط نامیده

 باشد.  می  وجود رابط«  زیبا است  گل

کند که وجود در همه  تأکید می  کانت با چنین تقسیمی موافق نیست. او ضمن رد وجود محمولی،

 نماید. انواع قضایا تنها نقش رابط حکم را ایفا می

                                                 
1. Ontological proposition / ontologischer Satz 
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 گاه کانتهای وجودی از دید گزاره
نقـد عقـل   »را در دو بخـش از کتـاب   « های وجودی گزاره»و به تبآ آن « وجود»کانت بحث از 

مطرح کرده است: نخست در مبحث تحلیالت استعالئی و بـار دیگـر در مبحـث جـدل     « محض
آل عقل محض. پیش از ورود به بحث، الزم اسـت ابتـدا    استعالئی در ذیل مباحث مربوط به ایده

  اعتبار محتوا و نوع  تقسیم قضایا توسط کانت داشته باشیم. کانت قضیه یا حکم را بهای به  اشاره
کنـد؛   می  تقسیم  و ترکیبی  تحلیلی  دو بخش  متصور است به  و محمول  موضوع  میان  که  ای رابطه

آیـد و بـر آن    حکم تحلیلی حکمی است که محمول آن از تحلیل مفهوم موضوع بـه دسـت مـی   
اندیشـیده    اینهمـانی   از طریـق   و محمـول   موضـوع   میـان   رابطة  حکم  نوع  در این شود. حمل می

، به نحوی که حمل محمول بر موضوع  با خود است  ذهن  مخالفت  از عدم  شود و صرفاً حاکی می 
انجامد. نتیجه منطقی چنـین تعریفـی آن اسـت کـه      ضروری و نفی آن از موضوع به تناقض می

  ترکیبی  افزاید. اما حکم نمی  موضوع  مفهوم  به  ضمناً چیزی  صراحتاً و نه نه   یحکم تحلیل  محمول
  بـه   و همـواره   کنـد  را درباره موضوع حکم بیـان مـی    ای تازه  که محمول آن اطالع  حکمی است
و  1« احکام توضیحی»را   تحلیلی  احکام کانت   که  روست  بخشد. از این می  وسعت  مفهوم موضوع

« انسان نـاطق اسـت  »نامد. به موجب این تعریف، قضیه  می 2« احکام توسیعی»را   ترکیبی  کاماح
 باشد. ترکیبی می« انسان نویسنده است»تحلیلی و قضیه 

 

 های وجودی تحليلی نيست گزاره
های وجودی تحلیلی نیسـت زیـرا الزمـة تحلیلـی بـودن چنـین        کانت بر این اعتقاد است که گزاره

مندرج باشد و  –یعنی موضوع  –ین است که مفهوم وجود از پیش در مفهوم ممکن شئ هایی ا گزاره
بر شئ، مفهوم وجود از موضوع استخراج و بر خود شئ حمل شود که « وجود»سپس به هنگام حمل 

/  597الـف  : 1929)کانـت،  «. بـار نیسـت   این چیزی جز یك همـانگویی نکبـت  »به تعبیر کانت 
در تشکیل محتوای هر مفهـوم ماننـد انسـان، درخـت، سـن  و...،       کامال روشن است که (625ب
را از دل « وجود»توان با تحلیل یك مفهوم،  کند و بر این اساس نمی هیچ نقشی را ایفا نمی« وجود»

را بر آن حمل کرد. از منظر کانـت، وقتـی از   « وجود»آن بیرون کشید و در قالب یك حکم تحلیلی 
کنـیم و   هـای آن تصـدیق مـی    اقآ موضوع را به همراه همه محمولدهیم در و وجود چیزی خبر می

 نماییم. هایش سلب می کنیم کل موضوع را همراه با همه محمول هنگامی که وجود چیزی را نفی می
 های وجودی از نظر کانت  ترکیبی نبودن گزاره
 تر اشاره کردیم حکم ترکیبی حکمـی اسـت کـه در آن محمـول چیـزی بـه       همان طور که پیش
دهـد. کانـت چنـین محمـولی را      افزاید و دایره مفهـومی آن را گسـتر  مـی    مفهوم موضوع می

                                                 
1. Explicative judgements / Erläuterungs-Urteile 

2. Ampliative judgements / Erweiterungs-Urteile 
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نامد. پس حکم ترکیبی حکمی اسـت کـه محمـول آن حقیقـی اسـت و       می 1«محمول حقیقی»
ای را درباره موضـوع   اطالع تازه  محمول حقیقی نیز محمولی است که با افزوده شدن به موضوع،

یانی دیگر، محمول حقیقی باعث تقوم یا تعین مفهـومی موضـوع حکـم    دهد. به ب حکم به ما می
نامـد.   می  3«بخش تعیّن  محمول»یا  2« تعیّن»شود. از این روست که کانت محمول حقیقی را  می

  محمول«  است  زاویه  سه  دارای  مثلث«  در قضیة  توان استنباط کرد که محمول از تعریف فوق می
  به عکس  دهد بلکه نمی  را گستر   افزاید و آن نمی  چیزی  موضوع  مفهوم ، زیرا به  نیست  حقیقی

  زمـین «  در قضیة  آید. اما محمول می  به دست  آن  و از تحلیل  است  مندرج  موضوع  در خود مفهوم
 . است  حقیقی  محمولی« چرخد دور خود می  به

  سراغ  به  توان می  حقیقی  های محمول  یینتع  فوق برای  و ضابطه  مالك  داشتن  با در دست  اکنون
. کانت در مبحث جدل استعالئی آنجا که هر سه دسته براهین اثبات وجـود   رفت« وجود«  مفهوم

شمارد و هم کبـرای آن را.   کشد هم صغرای برهان وجودی دکارت را مردود می خدا را به نقد می
یکی از کمـاالت و  « وجود»کرده بود که دکارت در مقدمه نخست برهان خود این ادعا را مطرح 

تواند  نمی« وجود»به تعبیر کانت محمولی حقیقی است. اما کانت برخالف دکارت معتقد است که 
 4« منطقی  محمول«  عنوان  را به« وجود«  توان می  کند که می  باشد، گرچه اذعان  حقیقی  محمول

  چیزی  محمول  ، خواه چیزی  به  از اسناد چیزی  است  عبارت  منطقی  لحاظ  به  در نظر گرفت. حمل
  وجـودی  هـای   در گـزاره   را نیافزاید. به اعتقـاد کانـت،    چیزی  بیافزاید و خواه  موضوع  مفهوم  را به
  مفهـومی   افزاید و دایرة نمی  موضوع  مفهوم  به  زیرا چیزی  نیست  حقیقی  محمول« وجود»مفهوم 
  پـروت ین  حاوی   گوشت«  گوییم می  ترکیبی  در حکمی  المثل ما فی  یدهد. وقت نمی  را گستر   آن
شـود بایـد    اطـالق مـی    گوشت  بر آن مفهوم  که  چیزهایی  ایم ادعا کرده  قضیه  این  با بیان«  است

  افزاید، زیرا به می  ما در مورد گوشت  طبعاً برآگاهی  حکمی  چنین  متصور شوند. یك  واجد پروت ین
  وقت  آن«  هست گوشت «  که  کنیم  گوید. اما اگر حکم می  تعین مفهومی گوشت  در بارة  یما چیز
بـر   . عـالوه   نیست  گوشت و یا الگوی   شکل  دهندة  نشان« وجود«  ما دربارة  ادعای  کانت  گفتة  به
  موضـوع   یـك   هک  کنیم ، ما تأیید می گوید. برعکس نمی  خود موضوع  دربارة  ما چیزی  ، ادعای این

 .  است  شده  بیان  ادعاهایی  ا  درباره  وجود دارد که
  نفسـة  ِ فـی  خـاص   تعینات  شیء، یا وضآ  یك  از وضآ  است  وجود صرفاً عبارت»نویسد:  می  کانت

/  598الـف : 1929)کانـت،   « اسـت   حکـم  5« رابـط  «  فقـط   منطقـی   لحاظ  ء. وجود به یك شی
در   و هـم «  هسـت   انسان»نظیر   وجودی  های در گزاره هم   که  است  این  مقصود کانت .(626ب

                                                 
1. Real predicate / reales Prädikat 

2. Determination / Bestimung 

3. Determining predicate / bestimmendes Prädikat 

4. Logical predicate / logisches Prädikat 

5. Copula 
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را ایفـا    در قضیه«  رابط«  صرفاً نقش« وجود»، « است  ناطق  انسان»نظیر   غیر وجودی  های گزاره
وجود در قضایا بـه    بودن«  رابط»وجود ندارد. «  هست»و «  است«  میان  تفاوتی  کند و در واقآ می
از دو   را یکـی   شـد و آن   قائـل   مسـتقل   و هـویتی   شأن« وجود«  برای توان  نمی  که  تمعناس  این
ـ یعنـی     قضـیه   ارکـان   میـان   پیونددهنـدة   نقش  همواره« وجود»قرار داد.   در قضیه  نسبت  طرف
 شود.  نمی  واقآ  قضیه  ـ را به عهده دارد و خود رکن  و محمول  موضوع
  مسـأله   و در ایـن   اسـت  مـورد تأییـد فالسـفه      غیر وجودی  های در گزاره« وجود«  بودن«  رابط»

  یکی« وجود»به ظاهر   که  وجودی  های در گزاره  حتی  که  است  این  کانت  نیست. ادعای  تردیدی

حکم را بـه عهـده دارد. بـه      صرفاً نقش رابط« وجود»ـ است نیز    محمول  ـ یعنی   قضیه  از ارکان

یـا    متعلـق   دارای  انسـان «  قضیة  به  وجودی  های و سایر گزاره«  هست  انسان«  ، قضیة ترتیب این 

  که  است  شود. بدیهی تبدیل می«  است«  به«  هست«  گردد. پس می  مؤول«  است  مصداق خارجی

نـی  ـ یع   موضـوع   مفهوم  ـ به«  بودن  یا مصداق خارجی  متعلق  دارای«  ـ یعنی   قضیه  این  محمول

  ـ دارای   ـ مـثالً انسـان     ذهنی  مفهوم  این  که  است  از آن  افزاید و صرفاً حاکی نمی  ـ چیزی   انسان

  وجود عبـارت »نویسد:  فوق می  شدة  نقل  در عبارت  کانت  وقتی  . پس است  فرد و مصداق خارجی

  هـای  گـزاره   هد حکـم خوا می« ء یك شی  نفسة فی  خاص  تعینات  ء یا وضآ شی  یك  از وضآ  است

  هـای  شـود ـ و گـزاره    تعبیر مـی   بسیطه  هلیات  به  از آن  اسالمی  در اصطالح فلسفة  ـ که  وجودی

کنـد؛   کاسـه    شود ـ را یـك   می  نامیده  مرکبه  هلیات  اسالمی  فلسفة  در اصطالح  ـ که   غیروجودی

  او ـ یعنـی    عبارت  اول  . قسمت است  و محمول  موضوع  میان  صرفاً رابط« وجود»در هر دو،   یعنی

شـود   می  و ثابت  وضآ  در آنها وجود  چیزی دارد که   وجودی  های گزاره  به  ء ـ اشاره  شی  یك  وضآ

  خـاص   تعینـات   وضـآ   او ـ یعنـی    عبـارت   دوم  ؛ و قسـمت « خدا هست»و «  هست  انسان»مانند 

  یك  خاص  و تعیّنات  در آنها اوصاف  دارد که  یروجودیغ های  گزاره  به  ء ـ اشاره  یك شی  نفسة فی

 «. است  توان  خدا همه»و «  است  ناطق  انسان»گردد مانند  می و ثابت   وضآ  آن  ء برای شی

 «شـود  نمـی  را شـامل    چیز بیشتر از امر صـرفاً ممکـن   هیچ   امر واقعی»افزاید:  می  در ادامه  کانت

  را ـ کـه    ذهنـی   مفهوم  یك  وقتی  که  است  (. مقصود او این627/ ب 599الف: 1929)کانت، 

  کـه   یابیم درمی  کنیم می  مقایسه  مفهوم  همان  و عینی  ـ با مابازاء واقعی   ممکن  است  طبیعتاً امری

نیست؛ مصـداق    تفاوتی  محتوای مفهومی هیچ  از جهت  آن  و مصداق خارجی  ذهنی  مفهوم  میان

و محتـوای  «  مفهـوم «  محتـوای   نـدارد، یعنـی    زیـادتی   خود هیچ  ذهنی  مفهوم  به  نسبت  خارجی

، زیرا  نیست  مفهومی  تفاوت  هیچ«  واقعی X»و «  ممکن X«  . میان است  یکی  همواره« مصداق» 

  شـیء   همـان   ذهنـی   و مفهـوم   امـر ممکـن    شود که  را شامل  و خصوصیتی  صفت  اگر امر واقعی

خواهد رفـت؛ دیگـر     از میان  و ذهنی  امر واقعی  میان  تطابق  صورت  باشد در این  د آنفاق  خارجی

. اگـر در   است  کاستی دارای   آن  به  نسبت  و همواره  خود نیست  متعلق  نمایانگر همة  ذهنی  مفهوم

نباشـد،    د آنواج  ذهنی  یا مفهوم  امر ممکن  جدید باشد که  یا ماهوی  عنصر کیفی  یك  امر واقعی
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وجـود دارد.    مـا در خـارج    ذهنـی   و ما بازاء مفهـوم   متعلق  دقیقاً همان  ادعا کرد که  توان نمی  پس

  تواند در جهـان خـارج   نمی  مفهومی  شد دیگر هیچ  و مصداق مخدو   مفهوم  انطباق میان  وقتی

دارد   افـزون   چیزی  مفهوم  به  نسبت  مصداق همواره  فرض  بنا بر این  ، چرا که مصداق داشته باشد

  وجود دارد همـواره   بالفعل  صرفنظر ازآنچه  مفهوم  آنکه  نیست، حال  مفهوم  مصداق آن  و هیچگاه

از یکصددالر   بیش  ای سکه  اندازه  به  حتی  یکصد دالر واقعی»،  . به تعبیر کانت است  چیزی  مفهوم

 (. 627/ ب 599ف: ال1929)کانت، « شود نمی  را شامل  ممکن
تاثیر انکارناپذیری بـر  « وجود رابط»نظریه کانت در نفی وجود محمولی و محدود کردن وجود به 

ای  دانان جدید گذاشت، به گونه اندیشمندان پس از او به خصوص فیلسوفان تحلیلی زبان و منطق
ا به کلی حـذف  ژی معنا ر راسل، آنتولو –که کواین پس از تعمیم و توسعه ت وری توصیفی فرگه 

وجود را تا سور قضایا « وجود ارز  یك متغیر است»کرد و با طرح نظریه معروف خود با عنوان 
 تنزل داد.

 
 های وجودی  بررسی دیدگاه کانت درباره گزاره

توانند تحلیلی باشند و سخن کانت از این جهت درست  های وجودی نمی تردیدی نیست که گزاره
کانت مبنی بر محمول حقیقی نبودن وجود و به تبآ آن ترکیبی نبودن  رسد. اما ادعای به نظر می
برانگیز و محل تامل است، چرا که الزمه این سخن آن است که بخـش   های وجودی بحث گزاره

مهمی از احکام فلسفی و منطقی اساساً از دایره احکام خارج شـوند، یعنـی نـه در دایـره شـمول      
 ه شمول احکام ترکیبی. احکام تحلیلی بگنجند و نه در دایر

توضی  آنکه حکما مفاهیم کلی موجود در ذهن را به دو بخش معقوالت اولی و معقـوالت ثـانی   
کنند. معقوالت اولی صورت مستقیم اعیان خارجی و نمایانگر ذات و ماهیت آنهاسـت.   تقسیم می

اره حسـی یـا عقلـی    به بیانی دیگر، این مفاهیم در جهان خارج ما بازائی عینی دارند که قابل اش
است مانند رن ، شکل و اصوال مقوالت دهگانه ارسطویی. اما معقوالت ثانی مابازائی واقعـی در  

کننـد. آن   جهان خارج ندارند و صرفاً بر احکام و اوصاف موجودات خارجی یا ذهنـی داللـت مـی   
نامیـده   کنند معقـوالت ثـانی فلسـفی    دسته از معقوالت ثانی که موجودات خارجی را توصیف می

کننـد   شوند مانند وجوب و امکان. دسته دیگر که احکام و اوصاف مفاهیم ذهنی را بیـان مـی   می
 معقوالت ثانی منطقی هستند مانند کلی و جزئی.

  را گسـتر    شود و آن می  افزوده  موضوع  مفهوم  به  داند که می  را محمولی  حقیقی  محمول  کانت
بـر    مفـاهیم   شود، زیرا ایـن  می  را شامل  اولی  معقوالت  تعریف  ینا  که  تردید نیست  دهد. جای می

  اولـی   معقـوالت   قـرار دادن   دیگر، با محمـول   عبارت  . به اشیاء داللت دارند  و خصوصیت  ویژگی
و   تعریـف   . امـا آیـا همـین    دهیم می  را گستر   و آن  افزاییم می  موضوع  مفهوم  به  چیزی  همواره
  ضابطة  با استناد به  توان ؟ آیا می نیز صادق است  و فلسفی  منطقی  ثانی  مورد معقوالت در  ضابطه
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  سؤاالت منفـی   این  به  پاسخ  ؟ چنانچه به شمار آورد  حقیقی  های را از محمول  ثانی  فوق معقوالت
 خواهند بود؟   حکمی  نوع  چه  هائی محمول  چنین  حاوی  باشد احکام
افزاینـد و   ممکن است به نظر آید که معقوالت ثانی نیز چیزی به مفهوم موضوع میدر بادی امر 

به موضوع قضـیه ـ    « گل ممکن است»گوییم  دهند؛ به عنوان مثال وقتی می آن را گستر  می

ایم  یعنی گل ـ عالوه بر مفاهیم ماهوی آن نظیر سرخی و خوشبویی خصوصیت دیگری را افزوده 

یك   تجربة ممکن به اصطالح کانت است. پس صفت امکان برای شیء که مالئم با سایر عناصر

افزایش است، بی آنکه مانند معقوالت اولی افزایشی ماهوی یا مفهومی باشـد. همچنـین نسـبت    

دهـد، گرچـه ایـن افـزایش      دادن مفهوم علیت به یك شیء محتوای مفهومی آن را گستر  می

 مفهومی یا ماهوی نیست و قس علی هذا. 

االصول باید نتیجه گرفت که معقوالت ثانی نیـز در دایـرة شـمول محمـول      ان فوق علیاز بی

کنند تفاوت  گنجند، البته ناگفته پیداست که افزایشی را که معقوالت ثانی ایجاد می حقیقی می

آشکاری با افزایش ایجاد شده توسط معقوالت اولی دارد، زیرا افزایش معقوالت ثانی افزایشی 

زایش معقوالت اولـی افزایشـی مفهـومی یـا مـاهوی اسـت. امـا کانـت بـا ایـن           انتزاعی و اف

کنـد کـه    گیری موافق نیست. او در ذیل مباحث مربوط به وجهة نظر جهت تصری  مـی  نتیجه

هیچیك از مقوالت مندرج در این وجهة نظر محمول حقیقی نیستند. این به آن معناسـت کـه   

ت نیز از دایرة شمول محمول حقیقی خارج اسـت. او  نه تنها وجود بلکه امکان، امتناع و ضرور

مقوالت مندرج در وجهة نظر جهت واجد این ویژگی هستند که وقتی »نویسد:  در این باره می

افزاینـد و   شوند چیزی به مفهوم موضـوع نمـی   به عنوان محمول به موضوع حکم ضمیمه می

شیء از هر جهت کامل باشـد   اند. حتی اگر مفهوم یك فقط مبین نسبت مفهوم با قوة شناخت

توانم در بارة آن شیء این سؤال را مطرح کنم که آیا آن فقط  در این صورت من همچنان می

یا اگر واقعی است عالوه بر آن ضروری نیز است؟ ولی   ممکن است، یا همچنین واقعی است،

/  219لفا: 1929)کانت،  «شود به این طریق هیچ تعین دیگری در خود شیء اندیشیده نمی

کانت در عبارات فوق به دنبال بیان این مطلب است که وقتی ما حکمی را ممکـن،   .(266ب

گـوییم   کنیم چیزی در مورد محتوا یا ساختار درونی حکـم نمـی   واقعی یا ضروری توصیف می

داریم. به همـین دلیـل اسـت کـه      بلکه صرفاً چگونگی اتصاف موضوع به محمول را بیان می

جهت به ارز  فعل ربط از لحاظ تفکر به »نویسد:  گر از نقد عقل محض میکانت در جایی دی

 . (100ب : 1929)کانت،  «طور کلی مربوط است

هـای   شود کانت با این بیان عمال معقوالت ثانی را به دو دستة محمول همچنان که مالحظه می

هـت محمـول   کند. مقوالت مندرج در وجهة نظـر ج  های غیرحقیقی تقسیم می حقیقی و محمول

غیرحقیقی و مقوالت مندرج در دیگر وجهة نظرها ـ یعنی وجهة نظرهای نسبت، کمیت و کیفیت  

 ـ محمول حقیقی هستند. 
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ثانی ـ یعنی مقوالت مندرج در وجهـة     ای از معقوالت بخش قابل مالحظه  نگرشی  با چنین  کانت
ـ  اما نخستین اشکال ایـن اسـت    کند. خارج می  حقیقی  های را از دایرة شمول محمول  نظر جهت 

بـه ذهـن خطـور      سؤال  که با نفی محمول حقیقی بودن مقوالت مندرج در وجهة نظر جهت این
  هـای  اندیشـه   تـرین  اساسـی  در واقآ بخشی از   ـ که   هایی محمول  حاوی چنین  احکام  کند که می
گنجنـد.   مـی   ترکیبـی  یـا    تحلیلـی   از دو قسم احکام  کدامیك  دهند ـ در زمرة  را شکل می  بشری

  ترکیبـی   آن است کـه احکـام حـاوی چنـین مفـاهیمی       مفاهیم  این  نبودن  حقیقی  الزمة محمول
  بـودن   تحلیلی  باشد. فرض  آنها حقیقی  محمول  که  است  احکامی  ترکیبی  نخواهد بود، زیرا احکام

نیسـتند    مفاهیمی ، ضرورت و نظایر آن زیرا امکان، امتناع  است  منتفی  نیز به کلی  احکامی  چنین
  تنهـا راه   . پـس  یـابیم  آنهـا دسـت     به  حکم  موضوع  باشند و با تحلیل  حکم  موضوع  جزء ذات  که

مقوالت مندرج در وجهة نظر جهت و   نپنداشتن  با محمول حقیقی  که  است  آن  کانت  برای  ممکن
  حقیقـی   هـای  محمـول   بشری را از زمـرة   اندیشة  ینبنیاد  از جمله مفهوم وجود گروهی از مفاهیم

  کـه   اسـت   ای نتیجـه   نداند. ایـن   را نیز اساساً حکم  هایی محمول  چنین  حاوی  خارج کند و احکام
 محذور آن را پذیرفت.  توان بی نمی

 انجامد؛ سؤال ایـن اسـت کـه    تر می ماند و به طرح سؤالی اساسی اما اشکال در اینجا متوقف نمی
اصوال کانت به چه دلیل محمول حقیقی را به محمولی که دایرة مفهـومی موضـوع را گسـتر     

کند. محذور خروج برخی از معقوالت ثانی از دایرة شمول محمـول حقیقـی از    دهد تعریف می می
های افزاینده تعریف کرد. اما چه چیز مـا را   آنجا پدید آمد که کانت محمول حقیقی را به محمول

رسد فلسفة  کند و اصوال مبنای چنین تعریفی چیست؟ به نظر می این تعریف ملزم می به پذیر 
 ای بدهد. کننده تواند به سؤال فوق پاسخ قانآ کانت نمی

های وجودی سـزاوار   کند که احکام یا گزاره اشکال دیگر این است که کانت از یك سو اعالم می
ده شوند و از سوی دیگر به دالیل موازی ایـن  آن نیستند که ادعا )و در حالت عکس، انکار( خوان

  بـه  1« حقیقت. » غلط  باشند و نه  توانند حقیقی می  نه  داند، یعنی احکام را قابل صدق و کذب نمی
/  58: الـف 1929)کانـت،   « با متعلقش  شناخت  یك  مطابقت»از   است  عبارت  کانت«.  من  بیان
  )صـادق( و یـا غلـط     توانند حقیقـی  می  حقیقی  های مولمح  حاوی  احکام  که  است  واض  .(83ب

و   واجـد )و یـا فاقـد( صـفت      موضـوع،   کـه   کنـیم  ادعـا مـی    احکام  ( باشند، زیرا ما در این )کاذب
باشـد، و ایـن     یـا نداشـته    را داشته  تواند صفتی چنین احکامی می  موضوع  . پس است  خصوصیتی

   وجـودی   هـای  باشد. اما از آنجا که گـزاره   یا نداشته  داشته  بقتمطا  ما از موضوع  با آگاهی  صفت 
  موضوع  توانند با آن نمی  یا متعلق حکم نیستند و بنابراین  ( در مورد موضوع ادعا )یا انکاری  حاوی
( باشـند. نتیجـة    )کاذب  )صادق( یا غلط  توانند حقیقی باشند نمی  ( داشته مطابقت  )یا عدم  مطابقت
  اند. اما آیا حقیقتاً معقول های وجودی اصوالً فاقد حکم و حمل استداللی آن است که گزاره چنین

                                                 
1. Truth / Wahrheit 
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در نظـر    حقیقـی   جدا از سـایر احکـام    نوع  یك  عنوان  را به  وجودی  های یا گزاره  احکام  که  است
ین دلیل که فاقـد  های وجودی را به ا . کانت گزاره رسد به نظر می  منفی  سؤال  این  پاسخ  . بگیریم

  باشـد و احکـام    درسـت   کانـت   داند. امـا اگـر ادعـای    نمی  ترکیبی  محمول حقیقی است از احکام
در   کـه  نیز معتبر خواهد بود   نکته  این  صورت  برخوردار نباشند، در این  حقیقی  از محمول  وجودی
ـ یعنی احکـام ترکیبـی      حقیقی  های نیز وجود ندارد. در احکام واجد محمول  ، حمل احکامی چنین 

همواره صـفت یـا     احکام  ناپذیر است، زیرا در این گونه تردید  حقیقی به تعبیر کانت ـ وجود حمل  
  بـه   اصوالً چیـزی   های وجودی در گزاره  نظر کانت . اما طبق  افزاییم می  موضوع  خصوصیتی را به

هـا   محمـول   کـه   دهـیم  قـرار مـی    چیزی  وانعن  را به  ، موضوع شود. برعکس افزوده نمی   موضوع
گیرد بـا   قرار می  ترتیب... تنها موضوع  به این»... نویسد:  می  بپیوندند. خود کانت  آن  توانند به می
/  599: الـف 1929)کانت،  « من  با مفهوم  در ارتباط  دیگر شیء  عبارت  ، به هایش محمول  تمام
شود که این  های وجودی در این عبارت خالصه می گزارهسخن کانت در باب احکام یا  .(627ب

  حمـل   ، چـرا کـه   با بی اعتنایی گذشت  توان نمی ای  نظریه  چنین  . از کنار یك اند  احکام فاقد حمل
  ادعایی  چیزی  کند، در واقآ دربارة می  حکم  که  دهد. کسی می را تشکیل   حکم  یك  اصلی  ماهیت

شـمارد. بـه    را برمـی   چیزی  و ماهیت  کند و یا خصوصیت می  را توصیف  سازد، چیزی را مطرح می
گویـد در   مـی   کانـت   و اگر آن طور کـه   است  کردن  حمل در واقآ همان   کردن  حکم  بیانی دیگر،
 . است  صادر نشده  اساساً حکمی  نباشد پس  حمل  وجودی  احکام
های وجـودی   توان گزاره آیا می  که  نیست  این  مسأله . با تضاد است  طبعاً آمیخته  گیری نتیجه  این

هـای   . گزاره اندیشیم می  حکم  عنوان  ها به این گزاره  ما اساساً به  که  است  آن  ، بلکه نامید   را حکم
  قابـل   هستند، یعنـی   دارند و یا غلط  یا حقیقت  هستند که  ما ادعاها یا انکارهایی  وجودی در ذهن
  تواننـد در اسـتدالل   مـی   کـه   گیریم احکامی در نظر می  عنوان  آنها را به  د. بنابراین،صدق و کذبن

مـا یـا سـازگار و یـا       با دیگـر احکـام    که  نحوی  را ایفا کنند، به  استدالل فرضها و مقدمات   نقش
واجـد    بـا احکـام   ، ولو آنکـه  اندیشیم می  حکم  عنوان  آنها به  موارد ما به  این ناسازگارند. در تمامی 

 باشند.  داشته  حقیقی تفاوت  های محمول

 
 های وجودی از دیدگاه صدراالمتالهين گزاره

های وجودی نه تحلیلی هسـتند   صدرالمتالهین گرچه در این عقیده با کانت موافق است که گزاره
کنـیم(، ولـی    واره ترکیبی معنای مورد نظر کانـت را قصـد      و نه ترکیبی )البته مشروط بر آنکه از

های کانت است. وی از یـك   گیری دهد مغایر با نتیجه های وجودی ارائه می تفسیری که از گزاره
سو برخالف نظر کانت بالصراحه وجود محمولی را پذیرفته و آن را یکی از امهات مسائل فلسفی 

های وجـودی   خود به شمار آورده، و از سوی دیگر با تکیه بر اصالت وجود تفسیری نوین از گزاره
 ارائه داده است.
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    از منظر صدرالمتألهين  وجودی  های گزاره  نبودن  تحليلی
  بایـد بـه    نیست. البته  تحلیلی  وجودی  های گزاره  اعتقاد است که  مانند کانت براین  صدرالمتألهین

، آنها را  و ترکیبی  یتحلیل احکام   قضایا به  تقسیم  به جای  صدرالمتألهین  که  داشت  توجه  نکته  این
رسد که مقصود از  کند. در بادی امر به نظر می می  تقسیم  صناعی  و شایآ  ذاتی  اولی  های حمل  به
  احکام  همان  صناعی  شایآ  های است و مقصود از حمل  تحلیلی  احکام  همان  ذاتی  اولی  های حمل
 هد کرد. مباحث آتی صحت و سقم این مطلب را روشن خوا  ترکیبی.
در   و ترکیبـی   تحلیلـی   و احکام  و شایآ  اولی  های حمل قضایا به   تقسیم  مبنای  که  است  آن  مسلم
. مالصدرا به پیروی از اسالف خود در حکمت اسالمی حمل را  است  متفاوت  دو فیلسوف  نزد این

گر تغایر دارند. او در بحث داند که به نحوی از انحاء با یکدی عبارت از حکم به اتحاد دو امری می
بـرد، ولـی معتقـد     حمل برخالف کانت اصطالح محمول حقیقی و محمول منطقی را به کار نمی

است هر آنچه بتواند به لحاظ منطقی محمول قضیه واقآ شود محمول حقیقی است. شرط منطقی 
وحـدت  برای محمول واقآ شدن یك مفهوم آن است که مفهوم مورد نظر از یك سو با موضوع 

داشته باشد و از سوی دیگر با آن مغایرت، که در صورت وجود این دو شرط قضـیه مفیـد فایـده    
خواهد بود. بنا بر این، در نظر صدرالمتألهین حمل منطقی یا حقیقی حملی است که به دلیل واجد 
ایـن  بودن دو رکن حمل، مفید فایده باشد و به آگاهی ما از موضوع چیزی بیافزاید، خواه محمول 

قضیه دایره مفهومی موضوع را گستر  دهد و خواه واجد این خصوصیت نباشد. مالصدرا محمول 
 داند، گرچه چنین تعبیری را به کار نبرده است.  چنین قضایایی را محمول حقیقی می

را   ذاتـی   اولـی   صدرالمتألهین پس از تقسیم حمل به دو نوع اولی ذاتی و شـایآ صـناعی، حمـل   
صـرفاً    با یکدیگر متحدند و اختالفشان  و مفهوم  در ماهیت  حمل  طرفین  در آن  د کهدان می  حملی
شود،  می  و محمول  موضوع  اتحاد ذاتی  به  حکم  ذاتی  اولی  دیگر، در حمل  بیانی  . به است  اعتباری
  بـر آن   زاء ذاتاز اج  یا بعضی  ذات  شود و تمام می  واقآ  شیء موضوع  و ماهیت  ذات  که  نحوی به 
منحصر   ذیل  در اقسام  توان را می  ذاتی  اولی  حمل  موارد و مصادیق  ترتیب  گردد. به این می  حمل
 کرد:

 

 ؛« است  ناطق  حیوان  انسان»شیء بر شیء، نظیر   حد تام  ـ حمل1
 ؛« است  حیوان  انسان»، نظیر  بر نوع  جنس  ـ حمل2
 ؛« است  ناطق  نسانا»، نظیر  بر نوع  فصل  ـ حمل3
 «. است  انسان  انسان»بر خود ، نظیر  شیء   ـ حمل4

در   همواره  و محمول  ، موضوع حمل  در این  دهد که نشان می  ذاتی  اولی  موارد حمل  اقسام  بررسی
نـد  ، مان است  و غیر واقعی  صرفاً اعتباری  و تغایرشان  اختالف  دارند، اما وجه  اشتراك  واقعی  امری
  و عـدم   تحصّـل   ، به در مورد دوم  ابهام  و عدم  ابهام  ، به در مورد اول  و تفصیل  اجمال  به  اختالف
 .  تغایر در مورد چهارم ، و توهم  در مورد سوم  تحصّل
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انـد   داده  ارائـه   تحلیلـی   و حکـم   ذاتـی   اولـی   حمل  دربارة  مالصدرا و کانت  که  تعاریفی  از مقایسة
  اند و مصادیق را قصد کرده  واحدی معنای   دو اصطالح  از این  هر دو فیلسوف  که  دریافت  نتوا می
دانـد.   نمـی   را تحلیلـی   وجودی  های نیز مانند کانت گزاره  . صدرالمتألهین است  یکی  دو حمل  این
  . مقصـود از ایـن   است  کرده  مطرح  وجود برماهیت  زیادت  مبحث  را عمدتاً در ذیل  مطلب  این  وی
غیر از   معنایی  وجود در ذهن  ؟ آیا مفهوم است  وجود زاید بر ماهیت  ذهن  آیا در   که  است  آن  بحث
حکمای اسـالمی و از    کند؟ پاسخ می  و... را افاده  ، چوب ، سن  نظیر انسان  خاص  ماهیات  مفهوم

  دارای  همـواره   خـارج   در عالم  گرچه  ومدو مفه  است. این  جمله صدرالمتألهین به این سؤال مثبت
وجود   مفهوم  که  ای گونه  ، به باشند کامالً مغایر با یکدیگر می  ذهن  در ظرف  واحدند، ولی  مصداقی

 نویسد: می  باره  صدرا در این  . مال اشیاء است جزء ماهیت   و نه  عین  نه
  یکـون بینهمـا مغـایرة     ، فال یخلوا: اما ان العین  فی  ماهیته  عین  ممکن  وجود کل  کون  فاذا ثبت»
  لفظـین « الوجـود »مثالً و «  االنسان«  و االّ لکان  باطل  . والثانی ، او الیکون و المفهوم  المعنی  فی

و قولنـا  « موجـود   االنسان»مفاد قولنا  و لکان   فائده« موجود  االنسان»لقولنا   یکن  و لم  مترادفین
و هـو    االول  الشق  االخر فتعین  عن  الغفله  تصور احد هما مآ  واحداً و لمّا امکن«  انانس  االنسان»
  اتحـاد همـا ذاتـاً و هویـه فـی       مآ  الذهنی  عند التحلیل  المعنی  منهما غیر االخر بحسب  کل  کون
 .(39 :1363)صدرالمتألهین، « االمر  نفس

 

    صدرالمتألهين  از دیدگاه  وجودی  های نبودن گزاره  ترکيبی
  شـایآ   هـای  حمـل  نامـد اصـطالح    مـی   آنها را ترکیبـی   کانت  که  در مورد قضایایی  صدرالمتألهین

  ابتدا بدانیم  که  است آن   مستلزم  دو فیلسوف  این  دیدگاه  تطبیقی  برد. بررسی را به کار می  صناعی
دو   از ایـن   صدرا و کانـت   است؟ آیا مال  عیصنا  شایآ  های و حمل  ترکیبی  احکام  میان  نسبتی  چه
  این  گرچه ؟ یا آنکه  برقرار است  تساوی  دو نسبت  این  کنند و میان را قصد می  واحدی  معنای  واره

ای موارد میانشان از جهت فرد  مشترکی هستند، ولی در پاره  مصادیق  در اکثر موارد دارای  دو واره
و  عمـوم    دو، نسـبت   مـا بـین ایـن     تعبیر منطقیون  خورد و به می  چشم  به  هایی مغایرت و مصداق 
 . وجه برقرار است  یا من  مطلق  خصوص
  . حمـل  گیـریم  پی مـی   و موارد اطالق آن  مصادیق  و تعیین  صناعی  شایآ  حمل  را با تعریف  بحث
از   مغایر با یکدیگر بوده ولـی   مفهومی  لحاظ  به  حمل  طرفین  در آن  که  است  حملی  صناعی  شایآ

و   وجود خـارجی   وجود ـ خواه   مصداق و یك  از یك  هر دو مفهوم  وجودی واحد برخوردارند، یعنی
دو   اتحـاد وجـودی    صـناعی   شایآ کنند. به بیانی دیگر، مفاد حمل  می  ـ حکایت   وجود ذهنی  خواه
هـای شـایآ از دیـدگاه     موارد حمل  ترین مهم .  مغایر با یکدیگرند  مفهومی  لحاظ  به  که  است  امری

 : عبارتند از  صدرالمتألهین
 «. است  انسان  علی»، مانند  بر فرد   جوهری  ماهیت  حمل -1



94 
 1388 زمستان ● 37سال  ●فصلنامه فلسفه 

 

 

 «. است  سیاه  تخته  این»مانند   مفارق بر فرد خارجی،  عرض  حمل -2
 «. است  ممکن  سقراط»مانند   بر فرد خارجی،  یا الزم  ذاتی  عرض  حمل -3
 «. است  شیرین  عسل»مفارق بر جوهر، مانند   عرض  حمل -4
 «. است  ممکن  انسان»بر جوهر، مانند   یا الزم  ذاتی  عرض  حمل -5
 «. است  رونده  خندان»مفارق دیگر، مانند   مفارق بر عرض  عرض  یك  حمل -6
  معلـول   نیازمنـدی   علـت   مکـان ا»دیگر، مانند   ذاتی  بر عرض  یا الزم  ذاتی  عرض  یك  حمل -7
 «. است

 «. گرما است  جذب  عدم  علت  سفیدی»مفارق، مانند   عرض  بر یك  ذاتی  عرض  یك  حمل -8
  شـرط   است و با توجه به آنکه  داده  ارائه  صناعی  شایآ   از حمل  صدرالمتألهین  که  تعریفی  براساس

  باشـند   خـارج   واحـد در جهـان    فـرد و مصـداقی    دارای  مفهوم  دو  که  است  آن شایآ   حمل  تحقق

آنهـا    محمـول   شـوند کـه   را شـامل مـی    قضایایی  هم  هایی حمل  توان نتیجه گرفت که چنین می

های  . مواردی از حمل است  ثانی  آنها معقوالت  محمول  را که  قضایایی و هم   است  اولی  معقوالت

   کند. اره شده است این ادعا را تأیید میشایآ که در عبارات فوق به آنها اش

های شایآ تفاوتی میـان   با توجه به این که صدرالمتألهین برخالف کانت در تعیین مصادیق حمل

معقوالت ثانی فلسفی قائل نیست و بالتبآ همه قضایایی را که محمول آنها معقول ثانی فلسـفی  

حمـل شـایآ صـناعی      میـان   د نسـبت رسـ  آورد به نظر می های شایآ به حساب می است از حمل

  صناعی اعم  شایآ  های حمل  ، یعنی باشد  مطلق  و خصوص  صدرائی و احکام ترکیبی کانتی عموم

خواهند بود. در واقآ، مقوالت مندرج در وجهه نظر جهت محل اخـتالف    ترکیبی  از احکام  مطلق

ن دسته از مقوالت، قضـایایی را  کانت و صدرالمتألهین است. کانت با محمول حقیقی ندانستن ای

دانـد. امـا چـون در نظـر      که محمولشان مقوالت مندرج در وجهه نظر جهت است را ترکیبی نمی

صدرالمتألهین معقوالت ثانی فلسفی حکم واحدی دارنـد پـس همـه قضـایایی کـه محمولشـان       

 معقول ثانی فلسفی است حمل شایآ صناعی خواهند بود. 

هـای وجـودی بیـان کنـیم.      تا دیدگاه خاص صدرائی را در باب گزاره رسد اکنون نوبت به آن می

  حکمای  اتفاق همة  محل  است  مقصود نظر کانت  که  به معنایی  وجودی  های گزاره  نبودن  ترکیبی

  آغاز طرح  خود در همان  پیشین  از حکمای  پیروی  به  . وی است  صدرالمتألهین  و از جمله  اسالمی

وجـود بـر     زیـادت »و« وجـود   مفهـوم   بساطت«  چون  موضوعاتی  در ذیل  متعالیه  حکمت  مباحث

را ـ    افزایشـی  وجود هیچ   مفهوم  که  است  کرده  ( تصری 8و  6: 1360)صدرالمتألهین،  « ماهیت

  ماهوی  مفهومی  نه« وجود»کند.  اشیاء ایجاد نمی  و ماهیت  ـ در مفهوم   مورد نظر کانت  به معنای

  همچنین با استناد بـه   صدرالمتألهین  اشیاء.  ماهیت  جزء یا عین  و نه  اشیاء است  ماهیات  عرض در

اولی یـا همـان     های حمل  از قسم  وجودی  های گزاره  را که  امکان  ، این دلیل  و اقامة  عقل  بداهت

  صـناعی   شایآ  های حمل  واعاز ان  یکی  وجودی  های گزاره  داند. پس می  منتفی باشد   احکام تحلیلی
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  که مفهـوم   است  آن  ثانی. مسلم  یا معقول  است  اولی  یا معقول  شایآ  های حمل  است. اما محمول

از   مسـتقل   و عینیتـی   واقعیـت   خـارج   در عـالم   اولـی   . معقوالت از معقوالت اولی نیست« وجود»

«  اسـت   سـرخ   گـل   ایـن «  جـواهر. در قضـیة    هب  بالنسبه  خود دارند، نظیر اعراض  موضوع  واقعیت

  جوهر است دارد. اما روشـن   که یك  گل  از واقعیت  مستقل  ، واقعیتی عرض  یك عنوان   به  سرخی

از   مسـتقل   واقعیتـی « وجـود «  وارة«  موجـود اسـت    انسان»نظیر   وجودی  های در گزاره که   است

و   الشواهد الربوبیّـه  عقول اولی باشد. مال صدرا در کتاب تواند م خود ندارد و در نتیجه نمی  موضوع

  وجـودی   های در گزاره  وجود بر ماهیت  حمل  میان  تفاوت  بر عدم  بهمنیار مبنی  رد نظریة  در مقام

 نویسد: می  مرکبه  در هلیات  بر موضوعاتشان  اعراض  و حمل

  همـا واحـد فـی    موضـوعاتها، بـل     الی  بالقیاس  کاالعراض  لیس  الماهیه  الی  الوجود بالقیاس  ان»

:  الموجود معنیـین   فی  یالحظ ان   للعقل  ... اال ان و ال مقبولیه  فال قابلیه  االذهان  و کذا فی  االعیان

  و الصـوره اشـبه    فهما بالماده  امرین  الی  او الذهنی  الموجود العینی  العقل  و وجوداً، فاذا حلّل  ماهیه

و یجردها   یالحظ الماهیه  ان  للعقل  ان  و القابلیه  . و کیفیه هذا االتصاف و العرض  الموضوعمنهما ب

  بـه   هـی   نحو وجود ایضاً فیصفها بـالوجود الّـذی    هذا التجرید النه  عن  حتی  الموجودات کافه   عن

 .(9: 1360)صدرالمتألهین،  «موجوده

«   آیـا مفهـوم    آورد. امـا  ا از معقوالت ثانی به شمار مـی ر« وجود «   ترتیب، صدرالمتألهین  به این

و حکمـای    یا از معقوالت ثـانی فلسـفی؟ صـدرالمتألهین     منطقی است  ثانی  از معقوالت« وجود 

و   ذهنـی   وجـود را از مفـاهیم    مفهوم  توان نمی که   . بدیهی است شق دوم اعتقاد دارند  اسالمی به

و امثال   ، جنس ، کلی مفاهیم جزئی  برخالف  مفهوم  ار آورد، زیرا اینبه شم  منطقی  ثانی  معقوالت

وجود   . بی تردید مفهوم است  خارجی  موجودات  وصاف بلکه از ا  نیست  ذهنی  مفاهیم  آن از اوصاف

را از نظـر    نکتـه   نباید این  ، ولی ذهنی  بر موجودات  شود و هم اطالق می  خارجی بر موجودات   هم

خـود   وجـود ذهنـی     کـه   جهت است  از آن  ذهنی  وجود بر موجودات  اطالق مفهوم  که  داشتدور 

 . است  خارج  از مراتب  ای مرتبه

از «  وحـدت »و «  امکـان «  چـون   وجـود ماننـد مفـاهیمی     مفهـوم   بنابراین، در نظر صدرالمتألهین

از شـیء    مسـتقل   واقعیتی  شوند، ولی می  انتزاع  شیء  از حاقّ ذات  است که  فلسفی  ثانی  معقوالت

فـرد و    نـه   مستقالً در جهان خارج موجـود اسـت    مفاهیم  این  ندارند. به بیانی دیگر، منشاء انتزاع

گفتـه    انتزاعـی   قضـایای   مفاهیمی  چنین  حاوی  قضایای  به  که  روست  . از این مفاهیم مصداق این

 شود.  می

هـای وجـودی نظیـر     نای اصالت وجود تفاوت آشکاری را میان گزارهالبته مال صدرا با تکیه بر مب

انسـان  »شود. در قضایای انتزاعی نظیـر   و دیگر قضایای انتزاعی قائل می« انسان موجود است»

شود و انسان به عنوان منشـاء انتـزاع امـری     از انسان انتزاع می« امکان»محمول « ممکن است

های وجودی به عکس است و از وجود خاص  ضعیت گزارهحقیقی است، اما بر طبق اصالت وجود و
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  جهان  آنچه  ماهیت  اصالت  بر طبق  که  است  امر آن  این  شود. دلیل هر شیء ماهیت آن انتزاع می

اشیاء و   تحقق  از نحوة  است که  اعتباری  مفهومی« وجود»اشیاء است و   ، ماهیات را پر کرده  خارج

های وجودی ماننـد دیگـر    شود. بر طبق اصالت ماهیت در گزاره می  انتزاع  خارج  در جهان ماهیات 

را پـر     جهان خارج  وجود آنچه  اصالت  قضایای انتزاعی محمول امری انتزاعی است، ولی بر طبق

  یـك   ، چنانچـه  ترتیـب   شوند. به این می وجود اشیاء انتزاع   از نحوة  و ماهیات  است« وجود«  کرده

  بـه « وجـود «  بایـد   القاعده  باشد علی  انتزاعی  ای قضیه«  موجود است  انسان»نظیر   یوجود  گزارة

وجود   اصالت  باشد. اما بر طبق  شده  انتزاع  -یعنی ماهیت  -  قضیه  از موضوع  قضیه  محمول  عنوان

  عنـوان   به«  انانس»و   است  عکس  به  مطلب  وجودی  های در گزاره  گذشت  که  بیانی  به  و با توجه

  موضوع   وجودی  های از نظر مالصدرا در گزاره  . پس است  شده  انتزاع شیء   از وجود خاص  ماهیت

الوجود »، «الوجود شجر»، « الوجود انسان»است:   چنین  گزاره  واقعی  و شکل  شده  انتزاع  از محمول

  را محمـول   و عـام   را موضوع  خاص  که  است  بر آن  آدمی  ذهن  عادت  از آنجا که  و...، ولی«  نبات

و آنها   های وجودی( تغییر داده الذکر )گزاره  فوق  را در قضایای  و محمول  موضوع  دهد جای قرار می

پس ». به تعبیر استاد مطهری:  است  ، و... در آورده«الشجر وجود»، «وجود  االنسان«  صورت  را به

و نه « انسان حیوان است»گویم  ة تحلیلی است مثل اینکه مینه قضی« انسان موجود است»قضیة 

و حتی نه قضیة تـألیفی  « انسان سفید است»گوییم  قضیة ترکیبی انضمامی است مثل اینکه می

چـرا حتـی قضـیة تـألیفی انتزاعـی      «. انسان ممکن است»گوییم  انتزاعی است از قبیل اینکه می

قضـیة  « انسـان ممکـن اسـت   »مثل قضیة « ستانسان موجود ا»نیست؟ برای اینکه اگر قضیة 

که موضوع است منشاء انتزاع باشد و محمول، انتزاعـی و حـال   « انسان»تألیفی انتزاعی بود باید 

 «. آنکه اینجا قضیه بر عکس است، موضوع از محمول انتزاع شده است

 

 گيری نتيجه
 ترین محورهای مورد بحث در این مقاله و نتایج آن عبارتند از:  مهم

کنـد و کانـت بـه     های اولی ذاتی و شایآ صناعی تقسـیم مـی   صدرالمتألهین قضایا را به حمل. 1
 احکام تحلیلی و ترکیبی. 

داند که واجد محمول حقیقی است و محمـول حقیقـی در    کانت احکام ترکیبی را احکامی می. 2
 دهد. نظر او محمولی است که دایره مفهومی موضوع را کستر  می

هـای   گیـرد کـه گـزاره    دهد نتیجه می ستناد به تعریفی که از احکام ترکیبی ارائه میکانت با ا. 3
وجودی ترکیبی نیست. در باور کانت، چـون وجـود موجـب افـزایش در مفهـوم موضـوع حکـم        

 کند. حکم را ایفا می« رابط»شود پس محمول حقیقی نیست و صرفاً نقش  نمی
هـای وجـودی را از    حمولی معتقد است و گـزاره صدرالمتألهین برخالف نظر کانت به وجود م. 4

 آورد.  های شایآ صناعی به شمار می اقسام حمل
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یابیم که نسـبت   دهیم در می قتی تقسیم قضایا از دیدگاه کانت و صدرالمتألهین را تطبیق می. و5
یعنی هر دو مصادیق واحـدی را    های اولی ذاتی نسبت تساوی است، میان احکام تحلیلی و حمل

های شایآ صناعی نسبت عموم و خصوص  شوند. اما نسبت میان احکام ترکیبی و حمل می شامل
رسد. در واقآ، محل اختالف کانت و صدرا مقوالت مندرج در وجهه نظر جهـت   مطلق به نظر می
امکان، امتناع و وجوداست که کانت ایـن دسـته از مقـوالت را محمـول حقیقـی        مانند ضرورت،

آورد، ولـی   هـایی را احکـام ترکیبـی بـه حسـاب نمـی       د چنـین محمـول  دانـد و احکـام واجـ    نمی
صدرالمتألهین با یکی دانستن حکم همه اقسام معقوالت ثانی معتقد است قضایایی کـه محمـول   

 های شایآ صناعی است.  آن مقوالت مندرج در وجهه نظر جهت است نیز از اقسام حمل
دهد و با خارج کردن مقوالت مندرج در وجهـه   کانت با تعریفی که از محمول حقیقی ارائه می. 6

های حقیقـی   های حقیقی، عمال معقوالت ثانی را به دو دسته محمول نظر جهت از دایره محمول
ای اسـت کـه صـدرالمتألهین کـامال بـا آن       کند. این نتیجـه  های غیرحقیقی تقسیم می و محمول
 (46: 1380)مطهری،  مخالف است

رسـد ایـن موضـآ     داند و نه ترکیبی. اما به نظر مـی  نه تحلیلی می های وجودی را کانت گزاره. 7
کانت چندین محذور را به همراه داشته باشد، از جمله این که بنا بر ضابطه کـانتی احکـامی کـه    
محمولشان مقوالت مندرج در وجهه نظر جهت است اصوال حکم نیستند. اما واقعیت ایـن اسـت   

گیریم  ین احکامی عمال آنها را به عنوان حکم در نظر میکه ما با قابل صدق و کذب دانستن چن
 .کنیم هایمان از آنها به عنوان مقدمات قیاس استفاده می و در استدالل



98 
 1388 زمستان ● 37سال  ●فصلنامه فلسفه 

 

 

 

 فارسیمنابع 
 

 شرکت سهامی انتشار. تهران: ،«وجود رابط و مستقل در فلسفة اسالمی» (1362) غالمحسین، ابراهیمی دینانی. 1
 .، کتابخانة طهوری، تهران«المشاعر» (1363) شیرازی، صدرالدین. 2
 انتشارات مصطفوی.قم: ، «الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه» (ق1404) شیرازی، صدرالدین. 3
مرکـز نشـر   تهـران:   ،دی سـبزواری هـا  با حواشی مال «الشواهد الربوبیه( »1360 چاپ دوم) شیرازی، صدرالدین. 4

 .دانشگاهی

مؤسسة انتشـارات علمـی و مرکـز نشـر     تهران: ، ترجمة منوچهر بزرگمهر، «کانت( »1362) کاپلستون، فردریك. 5
 .دانشگاهی

 مرکز نشر دانشگاهی.تهران: ، ترجمة دکتر غالمعلی حداد عادل، «تمهیدات( »1367چاپ اول )کانت، ایمانوئل . 6
 .شرکت سهامی خوارزمیان: تهراهلل فوالدوند،  ، ترجمة عزت«فلسفة کانت( »1367چاپ اول )کورنر، اشتفان . 7

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگیتهران: ، «رسالة حملیه( »1363)مدرس زنوزی، آقا علی . 8
 .70-27: 7: نامة مفید، «رسالة وجود رابطی( »1375)مدرس زنوزی، آقا علی . 9

 
References: 
 

1. Kant, Immanuel, “Critique of Pure Reason”, translated by Norman Kemp 

Smith, London, First edition, 1929.  
2. Kemp Smith, Norman, “A Commentary to Kant’s “Critique of Pure 

Reason”, London, 1918. 
3. Shaffer, Jerome, “Existence, Predication and the Ontological Argument”, 

1962, in: “THE FIRST CRITIQUE: Reflections on Kant’s Critique of Pure 

Reason”, edited by Terence Penelbum and J.J. MacIntosh, Belmont, 

California, 1969, p. 123-142.  
4. Vick George, Robert, “Kant’s Doctrine of Existence as a Predicate”, 

University of Southern California, 1968. 
5. Young, Michael, “Der Begriff der Existenz bei Kant”, RAITO, Band 18, 

1976, Herausgegeben von Stephan Körner, Bristol. 

 



95                                  95-118صفحات    

1388زمستان  ●  37سال  ●فصلنامه فلسفه   

 

 معنا و صدق: نظریه معنای دیویدسن
 

 *مهدی ذاکری

اه تهراناستادیار پردیس قم ـ دانشگ  

 
نظریه معنای دیویدسن تابآ رویکرد کلی معناشناسی صوری است. در این رویکرد، معنای جمله تابآ معنای  چکيده:

اجزای جمله است. این همان اصل ترکیب است که به نظر دیویدسن هر نظریة معنایی باید جایی برای آن باز کنـد.  
ز نظریه صدق تارسـکی اسـت، زیـرا نظریـه صـدق تارسـکی       یك عنصر اساسی در نظریه معنای دیویدسن استفاده ا

تواند جایی برای اصل ترکیب باز کند، اما بدین منظور باید شرایطی داشته باشد. نخست اینکـه قابـل اطـالق بـر      می
های طبیعی باشد، دوم اینکه قابل آزمون تجربی باشد و سوم اینکه قدرت تفسیر داشته باشد. دیویدسن در مقالة  زبان
کند و در مقاالت دیگر و مهـم تـر    ا  را مطرح می اصل نظریه (Davidson 1984: 17-36)« نا و صدقمع»

کند تا با کمك اصولی همچون اصل یکسـانی نـوع    تال  می (Ibid: 125-139)« ای تفسیر ریشه»از همه در 
تی کـه بـه نظریـه معنـای     ترین اشکاال گرایی نشان دهد که نظریه صدق شرایط فوق را دارد. یکی از مهم بشر و کل

 کند.   گرایی در معنا با اصل ترکیب است که دامت آن را مطرح می دیویدسن وارد شده است ناسازگاری کل
  

 ای. گرایی، تفسیر ریشه نظریة معنا، دانلد دیویدسن، نظریة صدق، اصل یکسانی نوع بشر، کل های کليدی: واژه

                                                 
* Email: zaker@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 و معنـا داشـتن  معنا پرسند  که می طور کلی شود به رح میهایی مط نظریه معنا در پاسخ به پرسش

هـا دو   دهند؟ براى پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش     مىمعنا چیست و به طور خاص جمالت چگونه 
 Strawson) شـود  نامیده مى 1«قصد -نظریه ارتباط»رویکرد وجود دارد. یکى از این دو رویکرد 

 ند از ویتگنشتاین متاخر، آسـتین و گـرایس.  و برخى از طرفداران مشهور آن عبارت (250 :1970
هایى مانند فرگـه،   شخصیت .هاى طبیعى است زبان دربارهمعناشناسى صورى  کاربرد رویکرد دوم

 . در همین زمره استدیویدسن نیز و  تارسکى و کارنپ این رویکرد را دارند
دهد و انتظاری  رار میگری زبان را مورد توجه ق در رویکرد دوم، تحقیق معناشناختی جنبه حکایت

کنـد   که از زبان دارد این است که واقعیت را توصیف کند. در این صورت، آنچه معنا را تعیین می
دیویدسن به صراحت معنا را وابسته بـه   رابطه آن با واقعیت و به تعبیر دیگر، شرایط صدق است.

ریه معنـایش را بـا اصـل    کند تا با استفاده از نظریه صدق تارسکی، نظ کند و تال  می صدق می
شود، سپس  ترکیب زبان سازگار کند. در این مقاله ابتدا به معرفی معناشناسی صوری پرداخته می

پذیری  ارتباط نظریه صدق تارسکی با نظریه معنای دیویدسن روشن خواهد شد و در ادامه اطالق
 .صورت خواهد گرفتشود و در نهایت ارزیابی کلی  این نظریه معنا بر زبان طبیعی بررسی می

 

 معناشناسی صوری
ای از  زبـان صـوری مجموعـه    هاى صورى اسـت.  معناشناسى صورى تحقیق درباره معنا در زبان

های خاصی )مطابق دستور زبان( از مجموعه محدودی از  کننده هاست که به وسیله ترکیب عبارت
 یناشناسـى صـورى بـر زبـان    اطالق معشود.  ها )الفبای آن زبان( ساخته می نمادهای اتمی یا اتم

فرض را دارد که این زبـان خـود یـك زبـان صـورى اسـت.        طبیعى مانند زبان فارسى این پیش
انـواع  کنـیم در واقـآ صـورت منطقـی      وقتی معناشناسی صوری را بر زبانی اطالق مـی بنابراین 

ه . این همان کارى است کـه دیویدسـن دربـار   کنیم آن زبان را مشخص میگوناگونى از جمالت 
هـای شـامل رویـداد و عمـل انجـام داده اسـت. مـثاًل،         و گـزاره هاى علـى   صورت منطقى گزاره

ای است میان امور جزئی و صدق گزاره علی بـه چیـزی بسـتگی     گوید علیت رابطه دیویدسن می
ای که در گزاره از آنها حکایت شده است، در خارج رابطه علی داشته  ندارد جز اینکه دو امر جزئی

 (Davidson 1980: 105-203)باشند.
1 

فرض استفاده از معناشناسى صورى درباره زبان طبیعى این اسـت کـه جمـالت زبـان طبیعـى از       پیش
 2به معـانى اجـزاى آن. ایـن بـه اصـل ترکیـب      است وابسته هر جمله ى ااند و معن کلمات تشکیل شده

 دهد.   طبیعى به دست مىبراى تبیین اطالق این اصل بر زبان  یمعروف است. معناشناسى صورى راه

                                                 
1. theory of communication - intention 
2. compositionality 
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کند که اصوات و عالئـم بـه خـودى     فرض شهودى آغاز مى قصد با این پیش -رویکرد ارتباطاما 
که آنها است و قصد افرادى  کاربرد برآمده ازتوانند هیچ معنایى داشته باشند. معناى آنها  خود نمى

اى اسـت کـه    یا افعال گفتـارى  برند. بنابراین کانون توجه این رویکرد طبیعت کارها را به کار مى
 گیتاکید آن بر چگونگى تشکیل زبان در بافت اجتماعى و وابسـت  هستند وکاربرد جمالت همان 

معانى جمالت به قصد استعمالى به کاربرندگان آنها است. مثالً گـرایس اینکـه شـخص الـف از     
 کند: جمله ج چیزى را قصد کند این گونه توصیف مى

باورى را به مخاطب القا کند، و همچنین باید قصد کند کـه   ج که با الف باید قصد کندشخص 
کنـد کـه    اظهار او به این قصد تشخیص داده شود. اما این قصدها مستقل نیستند؛ الف قصد مى

این تشخیص در القاى آن باور به مخاطب نقش داشته باشـد، و اگـر چنـین نشـود خطـایى در      
 (Grice 1957: 45) انجام قصدهاى الف واقآ شده است.

فلسفه زبان بیـان   یامعنا گاهى بر حسب تقدم فلسفه ذهن  ةتقابل بین این دو رویکرد را به مس ل
دهـد، امـا    کند، و تقدم را به معناى جمله مى کنند. معناشناسى صورى فلسفه زبان را مقدم مى مى

بـه ایـن ترتیـب،     کنـد و  معناى متکلم مىمنظور و قصد معناى جمله را مبتنى بر  -نظریه ارتباط
 شمارد.  فلسفه ذهن و قصد متکلم را براى فلسفه زبان حیاتى مى

اى، ابتـدا بتـوانیم    معنـاى جملـه  مشـخص کـردن   قصد این است که براى  -نظریه ارتباطالزمة 
تبیین ابتدا فرض آن این است که  را به تفصیل توصیف کنیم. بنابراین پیشگوینده حاالت ذهنى 

ارائـه  براى زبـان نظریـه معنـا    و سپس  هستنداى  اد داراى محتواى گزارهحاالت ذهنى افرکنیم 
کند. به اعتقـاد دیویدسـن، مسـ له محتـوا      مى رد. دیویدسن دقیقاً به این دلیل این نظریه را کنیم

تفکـر  از تـوانیم   داشتن حاالت ذهنى و معنا داشتن جمالت وابستگى متقابل دارند. بنابراین نمـى 
 . استفاده کنیمبان براى تبیین معناى ز

پـس  مس له محتوا داشتن حاالت ذهنى و معنا داشتن جمالت وابسـتگى متقابـل دارنـد    البته اگر 
توان مقدم بر زمینه اجتماعی و روانی کاربرد آن قرار داد و این به  معنای جمالت زبان را نیز نمی
کامـل نـدارد. هـر     هم تعهدیعنی معناشناسی صوری به نظریه مقابل این معناست که دیویدسن 

کنـد و معتقـد اسـت اسـناد      چند او تبیین معناى جمله بر حسب حاالت ذهنى متکلم را انکار مـى 
اهمیـت  امـا  حاالت ذهنى به یك شخص و اسناد معنا به جمـالت او وابسـتگى متقابـل دارنـد،     

را فرامـو   اى در تشـکیل نظریـه معنـا     هـاى گـزاره   مربوط به روانشناسى گـرایش  های واقعیت
بنـابراین هـر چنـد نظریـه     ای این نکته بیشتر آشکار خواهد شـد.   در بحث تفسیر ریشه. کند مین

اى  هاى گزاره گیرد، اما از طریق گرایش فاصله مى)قصد( معناى او از نظریه حاالت ذهنى متکلم 
 شود.  متکلم به همان اندازه به آن نزدیك مى

بـه معنـاى کلمـات    اسـت  جملـه وابسـته    معناىتر گفتیم که بر اساس معناشناسی صوری،  پیش
اى تشخیص  دهنده آن. جمله، اولیه است، اما ما باید ساختار معناشناختى را در آن به گونه تشکیل

دهیم که بتوانیم وابستگى آن را به معناى اجزاى آن تبیین کنیم. دلیل آن ایـن اسـت کـه زبـان     
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ایـم و   عداد جمالتى که به کار بـرده نهایت جمله است. با این فرض که همیشه ت طبیعى شامل بى
توانیم  حال مى با ایننهایت جمله وجود دارد که براى ما تازه است و  ایم محدود است، بى فهمیده
اسـت کـه جمـالت تـازه از     ممکـن  در صـورتى  کار درن  به کار ببریم و بفهمیم. این  آنها را بى
بایـد مرکـب از کلمـات باشـند،      آشنا ترکیب شده باشند. پـس جمـالت   یآشنا و به روش یکلمات

 کنند.  کلماتى که معانى آنها معانى جمالت را تعیین مى
کند  ای ارائه می ای است که به ازای هر جمله از زبان مورد بحث، قضیه نظریه صوری معنا نظریه

کننـد تـا مفهـوم معنـا را بـا       کند. فیلسوفان تال  مـی  که به نحوی معنای آن جمله را بیان می

فـرض کنیـد    (Miller 2007: xi-xii)ای روشن کنند. باره ماهیت چنین نظریه صوریپرسش در

خواهیم برای زبان فارسی یك نظریه صوری معنا ارائه کنیم. در این صورت، نظریـة معنـایی    می

ای تولید کند کـه معنـای آن    کنیم باید بتواند به ازای هر جمله از زبان فارسی، قضیه که ارائه می

اى از اصول موضوعه و قواعد اسـتنتاج اسـت    مجموعهکند. در نتیجه این نظریه  می جمله را بیان

نهایـت اصـول موضـوعه     تواند بى . نظریه مىنتیجه گرفت هاتوان قضایاى دیگرى را از آن که مى

نهایت اصل موضوعه باشد که  تواند به صورت بى داشته باشد. بنابراین نظریه معنا براى زبان ز مى

نهایت جملـه را   توانیم بى کند. اما اینکه ما مى نهایت جمله ز را ارائه مى یکى از بى هر یك معناى

بر اساس تجربه معناشناختى محدودى به کار ببریم و بفهمیم، حاکى از این است که نظریه معنـا  

ز و آثار زبان هاى معناشناختى کلمات  که ویژگى شته باشداصول موضوعه داتعداد محدودی باید 

کـه   باشـد نهایت قضایاى دیگـرى   ا  بى نتیجهو کنند،  هاى مجاز آنها را ارائه مى ى ترکیبمعنای

 بندى دیویدسن از این قرار است:  کنند. جمآ هاى معنایى کل جمالت ز را ارائه مى ویژگى
هاى آن جملـه بـدانیم، نـه     تعداد محدودى از ویژگى تابعی ازتوانیم معناى هر جمله را  وقتى مى

دانیم چگونه یك اسـتعداد نامتنـاهى    که چه چیزى را باید فرابگیریم، همچنین مىدانیم  تنها می

توان با اعمال محدود فراهم آورد. زیرا فرض کنید که زبانى فاقد این ویژگى باشد، در این  را مى

خواهد به آن زبان تکلم کنـد تولیـد و فهـم هـر تعـداد جملـه را هـم کـه          صورت کسى که مى

مانند که قواعدى که قبالً آموختـه اسـت معـانى آنهـا را      جمالت دیگرى باقى مى فرابگیرد، باز

ـ    تعیین نمى  اتکنند. طبیعى است که بگوییم چنین زبانى نیاموختنى است... زبـان آمـوختنى اولی

 (Davidson 1984: 8-9)معناشناختى محدودى دارد. 

منـد از سـاختار محـدود     ه تبیینی نظامبنابراین ارائه نظریه معنا برای یك زبان عبارت است از ارائ

اما  (Malpas 2002) سازد که تك تك جمالت زبان را بفهمد. زبان که کاربر نظریه را قادر می

بگیریم که ما را قادر به  اى فرا توانیم نظریه چگونه مىدر تبیین اینکه کند که  دیویدسن تاکید مى

به تعبیر دامت، سـاختن  آموزى نیست.  زبان کند، در صدد توصیف فرایند بالفعل فهم یك زبان مى

ای  نظریه معنا به این معنا برای هر زبانی طرحی عملی نیست، بلکه زمانی که بتوانیم اصول کلی

شود اعالم کنیم، به راه حل مسائل فلسفی مربوط به معنا  را که این ساختن بر طبق آن انجام می

  (Dummett 1993: 1)رسیم.  می



 103 

 معنا و صدق: نظریه معنای دیویدسن 

 

 

 يتمفهوميت و مصداق
یا معنای کلمات و جمالت یك زبـان   1های معنایی تر گفتیم که قضایای نظریه معنا ویژگی پیش

کنیم زیرا جملـه واسـطه اولیـه در ارتبـاط زبـانى       هاى جمالت آغاز مى با ویژگى کنند. را بیان می
 اگربرسیم. نیز هاى مناسب کلمات  ویژگىبه توانیم  مىهای جمالت،  با روشن شدن ویژگیاست. 

شود زبان موضوع، و زبانى را کـه نظریـه در آن ارائـه     زبان ز را که نظریه معنا براى آن ارائه مى
ایـن قضـایا بایـد چـه     قضایاى نظریه معنا باید جمالت فرازبـان باشـند.    ،نامیمبشود فرازبان  مى

رسد این است که قضـایاى نظریـه معنـا بـه      اولین نامزدى که به ذهن مى صورتی داشته باشند؟
 صورت زیر باشند:
 دهد که ق )م( ج معنا مى

که ممکن است با قرار دادن جمله زبان موضوع  ج نام یك جمله از زبان موضوع در فرازبان است

اى از فرازبان است که معناى جمله زبان موضوع را ارائه  ، و ق جملهبه دست بیاید " "در عالمت 
رازبان فارسى باشد، یك نمونه از این قضایا این کند. بنابراین اگر زبان موضوع عربى باشد و ف مى

 «دهد که برف سفید است. معنا مى "الثلج ابیض"»خواهد بود: 
پـذیرد. دلیـل    کنند نمى عنای جمالت را بیان مىمدیویدسن )م( را به عنوان صورت قضایایى که 

« دهـد...   مـى  ج معنا»اى  . در )م( عملگر جملهگردد برمیآن به تفاوت متون مصداقى و مفهومى 
اى  دهد. در جمله تشکیل مىرا شود و جمله مرکبى  که به یك جمله ضمیمه مى رفته استبه کار 

مصداق بـر شـرایط صـدق تـاثیر خواهـد       به کار رود، جایگزینى وارگان همدر آن که این عملگر 
 گذاشت. مثالً از 

 است تر از پنج  دهد که نه بزرگ معنا مى« تر از پنج است نه بزرگ( »1)
 و 
 مصداق واحدى دارند، « عدد سیارگان»و « نه( »2)

 توانیم نتیجه بگیریم که  نمى
 تر از پنج است.  دهد که عدد سیارگان بزرگ معنا مى« تر از پنج است نه بزرگ( »3)

، نیسـت « تر از پنج اسـت  نه بزرگ»تر است اما این معناى جمله  البته عدد سیارگان از پنج بزرگ
به معناى وارگانى که « دهد معنا مى»معناى واحدى ندارند. عملگر « عدد سیارگان»و « نه»زیرا 

ـ     پس از آن مى در رویکـرد  آورد. فیلسـوفان   را پدیـد مـى   2مفهـومى  یآیـد حسـاس اسـت و متن
کار کننـد.   3ملتزم هستند که صرفاً با متون مصداقىکارنپ و کواین از جمله معناشناسی صوری، 

و درصـدد  کنـد   لتزام )م( را به عنوان صورت قضایاى نظریه معنا رد مىدیویدسن به واسطه این ا
« سـاده و عمیـق  »گوید،  ، چنانکه خود او مىاو برای این کارراه حل یافتن بدیلی برای آن است. 

 (Davidson 1984: 22-3) .است

                                                 
1. semantical 
2. intensional 
3. extensional 
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او د اسـت، پیشـنها  « دهـد  معنا مى»مشکل اصلى در )م( ناشى از به اعتقاد دیویدسن، از آنجا که 
اى مصـداقى یـا رابـط     این نقطه کور را برداریم و به جاى آن یك رابط جملهاین است که صرفاً 

کند، که وقتى دو  را انتخاب مى« اگر و تنها اگر»تابآ صدق بگذاریم. به این منظور، او دوشرطى 
دوى  گزاره ق و ك را با یکدیگر ترکیب کند، گزاره مرکب در صورتى صادق خواهد بود که یا هر

ق و ك صادق باشند یا هر دو کاذب باشند. اگر یکى صادق و دیگرى کاذب باشـد، مرکـب هـم    
 آید: با جایگزینی این رابط مصداقی، صورت زیر به دست میکاذب خواهد بود. 

 «ج اگر و تنها اگر ق»
با این مشکل مواجهیم که در طرف راست یك جمله نداریم؛ زیرا ج جایگزین اما در این صورت  

اسم یك جمله از زبان موضوع در فرازبان است و بنابراین صرفاً یك اسم است نـه یـك جملـه.    
. بـا فـرض   حمل کنـیم ج  راى بسازیم، کافى است محمولى را ب براى اینکه در طرف راست جمله

اگـر فرازبـان   و اى است که اگر فرازبان شامل زبان موضوع باشد ج اسم آن است  اینکه ق جمله
ترجمه ج است، در این صورت محمول مناسبى که جاى خالى را در  ق باشدنضوع شامل زبان مو

کند محمول صدق است. بنابراین صورتى کـه بـه دنبـالش     پر مى« ج... است اگر و تنها اگر ق»
 بودیم این است: 

 )ص( ج صادق است اگر و تنها اگر ق
را بگـذاریم، )ص( صـادق    اگر به جاى ج در این صورت اسم یك جمله و به جـاى ق خـود آن جملـه   

 کند از این قرار است: را بیان مى« برف سفید است»اى که معناى جمله  خواهد بود. مثالً صورت قضیه
 .صادق است، اگر و تنها اگر برف سفید است« برف سفید است»

هـم صـادق   « ج صـادق اسـت  »اگر ج اسم یك جمله صادق باشد، ق هم صادق خواهد بـود، و  
هـم  « ج صـادق اسـت  »اسم یك جمله کاذب باشد، ق هم کاذب خواهد بود،  خواهد بود. اگر ج

کاذب خواهد بود. در هر دو صورت خود دوشرطى صادق خواهد بـود، زیـرا دوشـرطى مـادى در     
صادق است، اگر و « برف سبز است»»مثالً صادق خواهد بود. نیز ا   صورت کذب هر دو مقدمه
 صادق است. « تنها اگر برف سبز است

از این گفتیم که رویکرد دیویدسن به معنا رویکرد معناشناسی صوری است. در این رویکرد، پیش 
دهـد. گویـا    ( را مـورد توجـه قـرار مـی    1تحقیق معناشناختی، جهت رو به خـارج زبـان )حکایـت   

ترین انتظار ما از زبان این است که واقعیت را توصیف کند. در این صـورت، آنچـه معنـا را     اصلی
د رابطه آن با واقعیت است )نه قصد گوینده(. اینجاسـت کـه شـرایط صـدق مطـرح      کن تعیین می

اى باید شرایط صدق آن  معناى جملهبرای دانستن که شود. ارتباط صدق با معنا در این است  می
را بدانى، یعنى بدانى که براى این که این جمله صادق باشد جهـان بایـد چگونـه باشـد. نظریـه      

تـوان گفـت کـه در     ى معناشناسى مبتنى بر شرایط صـدق اسـت و مـى   معناى دیویدسن هم نوع
ما شرایط صدق آن جمله را « اگر و تنها اگر برف سفید است« برف سفید است»»اى مانند  قضیه

                                                 
1. reference 



 105 

 معنا و صدق: نظریه معنای دیویدسن 

 

 

نباید شرایط صدق را با معنا یکى گرفت؛ نهایت »دهد که  کنیم. اما دیویدسن هشدار مى بیان مى
تـوان معنـاى آن را    که با بیان شرایط صدق یك جمله مى توانیم بگوییم این است چیزى که مى
( نبوده است و 1970؛ این پاورقی در اصل مقاله )Davidson 1984: 56, note 3« )بیان کرد.

 (.( آن را افزوده است1982دیویدسن بعداً )
 ؟صورتی دارندکنند چه  ها را مشخص مى هاى معنایى اجزاى جمله اى که ویژگى اما اصول موضوعه

از آنجا که صدق در زبان مصداقى فقط وابسته به مصادیق اجزاى جمله است، این اصول موضـوعه  

دهند: در وارگان معرفـه، ماننـد اسـامى و در اسـماى جـنس ماننـد        مصادیق را به وارگان نسبت مى

 بر برف داللـت « برف»کند و  بر سزار داللت مى« سزار»کنند، مثالً  محکى آنها را ارائه مى« برف»

آنهـا بـر چـه     کنند کـه  اصول موضوعه مشخص میها و افعال،  کند؛ در اسامى مشترك، محمول مى

 شود.  بر همه اشیاى سفید و فقط بر آنها اطالق مى« سفید است»شوند. مثالً  چیزى اطالق مى

از این جهت است کـه دیویدسـن بـه    معنا اهمیت صورت )ص( به عنوان صورت قضایاى نظریه 

واند نظریه معنایش را با نظریه صدق تارسکى مرتبط سازد. آنچه از یـك نظریـه   ت این ترتیب مى

هاى معنایى را بـه کلمـات نسـبت بدهـد و نشـان بدهـد        رود این است که ویژگى معنا انتظار مى

کنند. تارسـکى   هاى معنایى جمالت را ارائه مى کنیم که ویژگى میچگونه به قضایایى دست پیدا 

که  اى ترکیبى ارائه کنیم نظریهتوانیم  مینه با قضایایى به صورت )ص( نشان داده است که چگو

ای از زبـان   صدق آن بـا صـدق جملـه   اى از فرازبان که  . اگر ارائه جملهاصل ترکیب را ارضا کند

توانـد بـر    زبان موضوع است، در این صورت دیویدسن مى ة، ارائه معناى جملارز است موضوع هم

دیویدسن درباره اهمیت د. قرار دهنظریه معنا را مبنای تکیه کند و آن کار تارسکى در باب صدق 

 نویسد:  نظریه صدق می

های طبیعی به نکته کلیـدی   مند به زبان شناسان و هم فیلسوفان عالقه کنم هم زبان من فکر می

انـد کـه نظریـه صـدق پاسـخی       اند، بخشی به دلیل اینکه درنیافته اهمیت نظریه صدق پی نبرده

بـرای تبیـین    محـدود  یدهـد کـه چگونـه منـابع     پذیر به این پرسـش مـی   ، عمیق و آزموندقیق

 (Davidson 1984: 55)های معنایی نامحدود زبان کافی است.  قابلیت

کنـد. نخسـت تاکیـد بـر      طرح دیویدسن از دو آغازگاه بسط پیدا می»به تعبیر شارحان دیویدسن، 

ه معنای ترکیبی است. دوم اینکه به لحـاظ فلسـفه   اینکه نظریه معنا برای یك زبان طبیعی نظری

ای تارسکی بـرای ایـن    ترین راه انجام این کار سازگار کردن نظریه صدق اصول موضوعه روشن

  (Lepore and Ludwig 2007: 28)« مقصود است.

 

 نظریه صدق تارسکى 
ل تارسـکی  کننده از صدق اسـت. نظریـه مقبـو    هدف تارسکی در نظریه صدق ارائه تعریفی قانآ

کنـد و آن را   درباره صدق، نظریه مطابقی است که از آن به عنوان نظریه صدق ارسطویی یاد می
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داند که ارسـطو در   ترین این شهودها را شهودى مى تارسکى رایج داند. سازگار با شهودهای ما می
یـا  کذب این است که درباره چیزى کـه هسـت بگـوییم نیسـت،     »بیان کرده است:  مابعدالطبیعه

درباره چیزى که نیست بگوییم هست، و صدق این است که درباره چیـزى کـه هسـت بگـوییم     
بنـدی   اما به نظر او، هرچند محتـوای صـورت  « هست، یا درباره چیزى که نیست بگوییم نیست.

ارسطو از صدق به طور شهودی واض  است، اما نحوة بیان آن محتوا و صورت آن از دقت کافی 
بنـدی   توان گفت که تارسکی بـه دنبـال ارائـه صـورت     به طور خالصه می برخوردار نیست. پس

 ( 35 – 32: 1382دقیقی از نظریه مطابقی صدق است. )رك: احمدی 
را در نظر بگیرید. بر اساس نظریه مطابقی صدق، این جمله تحت « برف سفید است»ای مثل  جمله

م خارج واقعاً برف سفید باشد. این چه شرایطی صادق است؟ این جمله زمانی صادق است که در عال
شـود:   بیان شرط الزم و کافی صدق این جمله است و از این رو به صورت دوشرطی نشان داده مـی 

شود  نامیده می 1صادق است اگر و تنها اگر برف سفید باشد. این بیان جمله )ص(« برف سفید است»
ین ترتیب بهره گرفتن از )ص( به عنوان . به اداند صدق میرا به عنوان آزمون تعریف آن تارسکى و 

صدق برای یك زبـان در صـورتی   قرارداد ص، نظریه اساس شود. بر  نامیده مى 2، قرارداد صآزمون
 از آن نتیجه شود. جمله ص  صورتاى به  در ازاى هر جمله از زبان موضوع قضیهکافی است که 

کنیم. این زبان شامل متغیرهـاى   مى ادهپیاکنون طرح تارسکى را درباره زبان موضوع کامال ساده ز 
x, y  وz محمول درجه اول ، F و محمول درجه دومG و عطـف  « -»، عملگرهاى تابآ صدق نفى
است. در توصیف یك زبان دو چیز هست که باید مشخص شود، نحو و « »وجودى  سور، و «&»

نخست باید نحو زبـان ز را   معناشناسى. کار تارسکى معطوف به معناشناسى یا تفسیر زبان است، اما
( را تعریـف کنـیم و   3سـاخت  هاى خو  بندی توصیف کنیم. براى این کار باید تعابیر مجاز ز )صورت

 سازند.  را مى مرکبشوند و تعابیر  نشان دهیم تعابیر چگونه ترکیب مى
 شوند:  ساخت ز با این پنج عبارت تعریف مى هاى خو  بندی صورت

 سـاخت اسـت   بنـدی خـو    ل که پس از آن یك متغیر آمده صـورت )الف( یك محمول درجه او
 ؛(Fx)مثالً 

)مـثالً   ساخت اسـت  بندی خو  )ب( یك محمول درجه دوم که پس از آن دو متغیر آمده صورت
Gxy؛) 

سـاخت   بنـدی خـو    هم یك صـورت  A-ساخت باشد، آنگاه  بندی خو  یك صورت A)ج( اگر 
 خواهد بود؛
سـاخت   بندی خـو   هم صورت A&Bساخت باشند، آنگاه  خو  یها بندی صورت Bو  A)د( اگر 

 خواهد بود؛

                                                 
1. T sentence 

2. convention T 

3. well-formed formula 
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هر یـك   کهAن سور وجودى قبل از آورد ةساخت باشد، آنگاه نتیج بندی خو  صورت A)ه( اگر 
ساخت خواهد بود. بنـابراین   بندی خو  یك صورتکند  مقید میهستند  Aکه در را از متغیرهایى 

 ساخت است.  بندی خو  هم صورت x(Fx)پس ساخت است،  بندی خو  صورت Fxچون 
--هم جمله است،  A-جمله باشد،  Aنهایت جمله دارد. مثالً، اگر زبان ز به رغم سادگى، تعداد بى

Aبندی  نباشد، آزاد است. صورتنداشته سور که  یمتغیر نهایت. هم جمله است، و همینطور تا بى
، و آن را که متغیر آزاد نداشته باشد بسـته.  ندنام ساختى را که متغیر آزاد داشته باشد، باز مى خو 
ساخت دیگرى باشد مرکـب و   بندی خو  ساختى را که در ترکیب آن صورت بندی خو  صورت

 . ندنام در غیر این صورت بسیط مى
دهد کـه چگونـه صـدق     کند. تارسکى نشان مى تارسکى چگونه معناشناسى یا تفسیر زبان ز را ارائه مى

صادق باشد  A صادق است اگر و تنها اگرA&B فسیر اجزاى آنها اخذ کنیم. جمله مرکب جمالت را از ت
 شود.  هاى آن تعریف مى صادق باشد. به این ترتیب صدق جمله مرکب بر اساس صدق مولفه Bو 
 هـای  بنـدی  جمـالت ز از صـورت   در حـالی کـه  توانند صادق یا کاذب باشند،  تنها جمالت مىاما 
نه و نه صادق است  Fxمانند باز ساخت  بندی خو  یك صورت و اند ه شدهباز ساخت تساخ خو 

های  بندی که بر صورتکند  را تعریف می 1ارضایعنی  یکاذب. تارسکى مفهوم معناشناختى دیگر
ساخت باز بـر   های خو  بندی اینکه صورتعبارت است از ارضا . شود ساخت باز اطالق مى خو 

شود اگـر آن   ء ارضا مى با یك شى Fxوند. ششند بر آنها اطالق اساس اینکه اشیا واجد شرطى با
بـا هـر شـی ى ارضـا      Fxتفسیر شود، در این صـورت  « قرمز است»به  Fباشد. مثالً اگر  Fء  شى
 ء قرمز باشد.  شود، اگر و فقط اگر آن شى مى

و )ب( را بـه کـار رفتـه در )الـف(      ابتدا محمـول ساخت ز،  های خو  بندی بنابراین در ردیف صورت
سـاخت سـاخته شـده بـا      های خـو   بندی کنیم که کدام اشیا صورت مشخص مى کنیم و تفسیر می

شود. در )ه( هـم   کنند. به این ترتیب تکلیف )ج( و )د( هم روشن مى عبارات )الف( و )ب( را ارضا مى
 ا کند.را ارض Fxشود که چیزى وجود داشته باشد که  جمله داراى سور وجودى در صورتى ارضا مى

اند کـه هـیچ متغیـر آزادى ندارنـد یـا از       از آنجا که جمالت زبان ز یا جمالت داراى سور وجودى
اند، تعریف کامل صدق در زبان ز عبـارت اسـت    هاى صدق ساخته شده تابآ به کمكترکیب آنها 

اى اسـت   کند و جمله کاذب جملـه  اى است که چیزى آن را ارضا مى : جمله صادق جملهاینکه از
 کند.  ه هیچ چیز آن را ارضا نمىک

گیـرد،   هـا را از ایـن زبـان مـى     این تعریف اختصاص به زبان ز ندارد، و تنها معنا یا تفسـیر محمـول  
توان آن را تعریـف   شود و مى نشده بر هر زبانى اطالق مى هاى تعریف بنابراین این تعریف با محمول

. از سوى دیگر زبانى که اکنون براى آن در زبان خاصىصدق صدق به طور کلى دانست، نه تعریف 
هـاى آن وجـود    نظریه صدق تعریف کردیم، یك زبان حداقلى است، اما مشکلى در افزودن محمول

                                                 
1. satisfaction 
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اصل موضوعه جدیدى ارائه کرد که معناى آن را معلـوم کنـد.    ،توان در ازاى هر محمول دارد و مىن
اى صـدق ماننـد اسـتلزام مـادى سـاخته      هـ  افزون بر این، براى جمالت مرکبى هم که با دیگر تابآ

تـوانیم   توان اصول موضوعه ارائه کرد. بنابراین مـى  شوند یا داراى سور کلى هستند به آسانى مى مى
 کند.   ارضا مى ها را براى همه زبان (ص)نظریه صدقى ارائه کنیم که قرارداد 
نظریه معنا به کار ببـریم.   مثابهتوانیم نظریه صدق تارسکى را به  دیویدسن معتقد است که ما مى

اى از اصـول موضـوعه کـه مصـادیق      بنابر طرح دیویدسن نظریه معنا عبارت اسـت از مجموعـه  
کنند، و اینها روى هـم   مختلف ترکیب این کلمات را مشخص مىانواع  تاثیرکلمات یك زبان، و 

لـه از زبـان   دهند که این قضایا در ازاى هـر جم  رفته قضایاى دیگرى )جمالت ص( را نتیجه مى
زبـان  از کنند که صـادق اسـت اگـر و فقـط اگـر آن جملـه        اى از فرازبان ارائه مى موضوع، جمله

 کنند.  هاى معنایى جمالت زبان موضوع را معلوم مى موضوع صادق باشد، و به این وسیله ویژگى
 ام دهدرا انجنظریه معنا بتواند کار است که نظریه صدق تارسکى  موفقدر صورتی اما این طرح 

 داراى سه شرط اساسى باشد:باید نظریه صدق به این منظور و 
توانیم نظریه صدقى از این نوع براى یـك زبـان طبیعـى ارائـه      . معقول باشد که فکر کنیم مى1

 کنیم.
اى را بر اساس شواهدى معلوم کرد که در دسترس مفسرى است که  . بتوان صدق چنین نظریه2

 ى که باید تفسیر شود ندارد. اى از زبان هیچ اطالع قبلى
اى که صـدق آن معلـوم شـده بتوانـد اظهـارات مـتکلم بـه آن زبـان را تفسـیر کنـد.            . نظریه3

(Davidson 1984: 131) 

 
 زبان طبيعى 

از زیـرا  هاى طبیعى باشد.  ا  قابل اطالق بر زبان اما شرط اول. تارسکى تردید داشت که نظریه
توان بـر اسـاس رابطـه بـین تعـابیر و       ه صدق جمالت را مىا  نشان داده بود ک یك سو نظریه

کنند(. بنـابراین ایـن نظریـه     اشیاى موجود در جهان نشان داد )اشیایى که تعابیر زبان را ارضا مى
هـاى   مصداقى و منطق آن، اساساً منطق حساب محموالت درجه اول بود. از سـوى دیگـر زبـان   

ـ  یشـباهت هـیچ   کـه ظـاهراً  هسـتند   اى طبیعى شامل ابزارها و سـاختارهاى زبـانى   ه ابزارهـا و  ب
کرد. برخى از آنها مانند افعال فراتـر   که نظریه تارسکى با آنها کار مى ندارند ای ساختارهای زبانی

 اند.  غیرمستقیم مستلزم رویکرد مفهومى نقل قولاز منطق درجه اول هستند و برخى مانند 
د. او آیـ ن نظریه معنا، باید بر این مشکالت فـایق  از نظریه صدق به عنوااستفاده دیویدسن براى 

زبـان مـثالً   یك گوید نظریه معنا دو الیه دارد. نخست، نظریه صدق تارسکى براى بخشى از  مى
که نظریه تارسـکى  است اى تشکیل شده  شود، بخشى که تنها از عناصر نحوى انگلیسى ارائه مى
ك از جمالت انگلیسى روزمـره بـا یکـى، یـا در     کند. دوم، راهى براى تطابق هر ی با آنها کار مى
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 شود:  شده نشان داده مى موارد ابهام بیش از یکى، از جمالت بخش تنظیم
عمده آنچه الزم است این است که وقتى انگلیسى روزمره را بـه یـك دسـتگاه عالئـم منطقـى      

دهـیم ماشـینى    مـى کنیم، تا جایى که امکان دارد آنچه را اکنون با هنر )مهارت( انجام  تبدیل مى
)مکانیزه( کنیم. نکته این نیست که دستگاه عالئم منطقى بهتر از تعبیرهاى زمخت اصلى است، 
بلکه اگر بدانیم عالمت منطقى عالمت چه تعبیرى است، همانقدر کـه نظریـه خـوبى بـراى آن     

 (ibid: 29)عالمت داریم، نظریه خوبى براى آن تعبیر داریم. 
توان منشا و توجیه اقدام دیویدسـن در توجـه بـه صـورت منطقـى را       ىاز این عبارت به خوبى م

دریافت. صورت منطقى یك جمله یا یك نوع جمله در کاربرد دیویدسن صورتى است که باید به 
گستره نظریه صدق قرار گیرد. او این صورت را به خصوص درباره رویدادها  درتا  ه شودجمله داد

 به آن اشاره کردیم. این  پیش ایو علیت بیان کرده است که 
 

 1ای تفسير ریشه
هاى طبیعى قابـل آزمـون    اما شرط دوم. شرط دوم این بود که نظریه صدقِ قابل اطالق بر زبان

اى از اصول موضـوعه و قضـایا اسـت کـه      تجربى باشد. توضی  اینکه نظریه معنا صرفاً مجموعه
اى  امـا بـراى اینکـه چنـین نظریـه     دهنـد.   هاى معنایى را به کلمات و جمالت نسبت مـى  ویژگى
اى براى زبان خاصى باشد، باید به نحوى مشخص کنیم که آیا این نظریه براى آن زبـان   نظریه

شود یا نه. به بیان دیگر این نظریـه   بر آن زبان اطالق مى درست است یا نه؛ آیا این نظریه واقعاً
 چگونه قابل آزمون تجربى است؟ 
از  تـری  در یك فرازبان، که بخش گستردهفارسی بخشى از زبان  فرض کنید نظریه صدقى براى

مشکل نیست. از آنجا که این نظریه فوق کنیم. در این صورت پاسخ سوال  است، ارائه مى فارسی
فهمیم ارائه شـده اسـت، تمـام آنچـه الزم اسـت       فهمیم براى زبانى که ما مى در زبانى که ما مى

که این نظریه تولید کرده مالحظه کنیم و ببینیم که آیـا   انجام دهیم این است که جمالت ص را
دهد که در موضـعى هسـتیم    درستند یا نه. آشنایى ما با زبان موضوع و فرازبان به ما اطمینان مى

بینـیم کـه درسـت اسـت      آزماییم و مى اى داشته باشیم. هر جمله ص را که مى که چنین توانایى
کند. نظریه صدق هم مانند هر نظریه تجربـى   ست تایید مىآن ا ةاى را که این جمله نتیج نظریه

 شود.  دیگرى وقتى به اندازه کافى نتایجش آزموده شوند، به اندازه کافى تایید مى
براى یـك زبـان،    بدون مشکل بستگى دارد به اینکه بتوانیم پیش از ارائه نظریه معنا البته این پاسخِ

زبان هست یا نه. براى اینکه زبان ز منـدرج در فرازبـان   مشخص کنیم که آیا آن زبان مندرج در فرا
و معنـای آنهـا را    ف باشد، باید همه جمالت ز جمالت ف باشند. اگر این جمالت تفسیرنشده باشند

در ایـن  تـوان سـنجید، امـا     ، باز هم قبل از ارائه نظریه معنا وجود این شرط را به آسـانى مـى  ندانیم
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کند، بلکـه الزم اسـت هـر جملـه از ز      ف باشند کفایت نمى صرف اینکه جمالت ز جمالتصورت، 
اى  تفسیرنشـده  ةتلفظ آن در ف دارد. زیرا ممکن است جمل همان معنایى را داشته باشد که جمله هم

 به دو زبان متفاوت تعلق داشته باشد و در این دو زبان داراى دو معناى متفاوت باشد. 
عناى جمالت زبـان موضـوع همـان معنـاى جمـالت      مواجهیم. اینکه م یدر این صورت با مشکل

کـه بـدانیم معنـاى آن     شـود  مـی ى است که تنها زمانى مشـخص  امرتلفظ در فرازبان است،  هم

چیست، و البته این همان چیزى است که کشـف آن هـدف از ارائـه نظریـه صـدق بـراى زبـان        

جزئى از زبان که آن  توانیم پیش از کشف معناى زبان موضوع، فرض بگیریم موضوع بود. ما نمى

فرازبان است. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که آیا نظریه صدق خاصى بـر زبـان خاصـى اطـالق     

توانیم این کار را بکنیم مگر این که مس له اصلى )معناى جمالت زبان موضوع  شود یا نه، نمى مى

 چیست( را مصادره به مطلوب کنیم و به پرسش فوق پاسخ مثبت بدهیم. 

بایـد  اینکه آیا نظریه صدقى به سبك تارسکى قابل اطالق بر زبان خاصى هست یـا نـه،   بررسی  براى

اطـالق   ناشناخته اسـت  براى ما کامالًکه بر زبانى توان  به عنوان نظریه معنا میرا  هنظریآیا این ببینیم 

فرازبان یکى باشند، حتى اگر جمالت زبان موضوع با جمالت مورد زبانی کامالً ناشناخته، . در کرد یا نه

دیویدسـن آن را  این همان وضعیتی اسـت کـه   توانیم فرض کنیم که آنها همان جمالت فرازبانند.  نمى

دانم و متـرجم یـا    شان را نمی روم که زبان ای دورافتاده می فرض کنید به قبیلهنامد.  اى مى تفسیر ریشه

« ع»کنـد کـه مـن آن را     اً عبارتی را اظهار میفرهن  لغتی نیز در اختیار ندارم. یکی از افراد قبیله عمد

ای تحقیق در معانی اظهارات  تفسیر ریشه«. »ع»ای عبارت است از تفسیر و فهم  نامم. تفسیر ریشه می

در اى درست است که  ه نظر دیویدسن نظریهب (Heal 1997: 174)«. یك زبان کامالً ناشناخته است

اى از رفتـار زبـانى را    . ما قطعـه ارائه کندو مکتوبات افراد  درستى از اظهاراتهای تفسیرچنین وضعیتی 

 (ibid: 141)استفاده از آن چیست.  هنگامکنیم که بگوییم معناى کلمات متکلم  وقتى تفسیر مى

اى را  توانیم نظریـه  کند این است که چگونه مى طرح مىماى  سوالى که دیویدسن در تفسیر ریشه

؟ «دارنـد غیرمعنـایى  توصـیف  »با شواهدى تایید کنیم که  است« معنایى طبیعتش مشخصاً»که 

(ibid: 142)  گویـد کـه    این است که آن نظریه به ما مى« معنایى مشخصاً»منظور دیویدسن از

« داشـته باشـند  غیرمعنایى توصیف »معناى جمالت زبان چیست. منظور او از لزوم اینکه شواهد 

تواننـد   اهدى تایید نخواهد شد که تنها زمانى مىاین است که اطمینان بدهد که این نظریه با شو

اگر بـرای  اى از نوع مناسب داشته باشیم. چنانکه دیدیم  در اختیار ما باشند که ما نظریه تاییدشده

ناشناخته فرض بگیریم کـه آن زبـان منـدرج در فرازبـان     براى زبانى  ة معنانظریدست یافتن به 

خواهد بود. بنـابراین   یطرح دیویدسن دورنا هستند، مع است و جمالت آن با جمالت فرازبان هم

نوع شواهدى که براى آزمودن نظریه معنا داریم مربوط به متکلمان و جمالت یا اظهار جمـالت  

 تفسیرنشده خواهد بود. 
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 1اصل یکسانى نوع بشر
دانـد.   اند که متکلم تحت آن شرایط جمالت را صادق مـى  شواهد نظریه معنا، مربوط به شرایطى

گویـد نظریـه معنـا ارائـه کنـیم.       خواهیم درباره زبانی که مریم به آن سـخن مـی   رض کنید میف

بـاران  »بارد و معتقد اسـت کـه    گوید باران می کنیم که هنگام باریدن باران مریم می مشاهده می

 شوند: به صورت زیر تشکیل مىتی بنابراین این شواهد از جمالصادق است. « بارد می

 د. باراگر و تنها اگر در نزدیکى او باران بصادق است، « بارد باران می»است ( مریم معتقد 1)

 اند مانند:  شواهدى براى جمالت ص آن نظریه (1)جمالتى مانند 

 د. رابصادق است، اگر و تنها اگر در نزدیکى متکلم باران ب« بارد میباران ( »2)

( باشـند.  2( مؤید جمالت )1که جمالت )شود  اما در اینجا مشکلی وجود دارد که مانآ از این می

( را نتیجـه  2( نیسـت. بـرای اینکـه صـدق )    2( مسـتلزم صـدق )  1مشکل این است که صدق )

 بگیریم، باید مقدمه دیگری نیز داشته باشیم:

 بارد، اگر و تنها اگر باران ببارد. ( مریم معتقد است باران می3)

(، 1توانیم از ) بارد نمی معتقد است که باران میدلیل این مطلب این است که اگر ندانیم که مریم 

دانیم کـه در   سازگار است. مثالً، فرض کنید مى (2)با کذب  (1)صدق ( را نتیجه بگیریم زیرا 2)

بـارد.   است که باران نمى بارد، او در واقآ معتقد بسیارى از مواقآ وقتى در نزدیکى مریم باران مى

تر و نامتعارفى وجود داشته باشـد، مثـل عوامـل خـارجى      دهد یا دلیل پیچینممکن است او خطا ک

ـ آور میکننده ذهن که باورهاى کاذبى را درباره آب و هوا در ذهن مریم پدید  کنترل د. در چنـین  ن

کنیم که او به صدق جملـه   کسانى که هنوز با زبان او آشنایى نداریم مشاهده مىیعنی  مواقعى ما

او به صدق  بگوییمقاعده کلى  صورتد ممکن است اکنون به معتقد است. هرچن« بارد باران مى»

ا  باران ببارد، اما اطالع ما از اینکه در بسـیارى   آن جمله معتقد است اگر و تنها اگر در نزدیکى

( بـدانیم.  2( را شـاهد ) 1شود که ) بارد، مانآ از این مى از این موارد، او معتقد است که باران نمى

عى درباره باور او داشته باشـیم، حتـى ایـن واقعیـت را کـه او بـه صـدق        چنین اطالما یعنى اگر 

اى معتقد است اگر و تنها باران ببارد، به عنوان شاهدى براى این واقعیت که آن جملـه، در   جمله

 گیریم.  بارد نمى زبان او، به معناى این است که باران مى

ى را کـه دیویدسـن بارهـا بـر آن تاکیـد      ا اما نکتـه  فرضی است و معموالً واقعیت ندارداین مثال 
 دهد:  کند نشان مى مى

اى را در یـك مـورد صـادق     کنند. متکلمى که جملـه  باورها و معانى براى تبیین اظهارات توط ه مى
بـه سـبب آنچـه     بخشیکند، و  به سبب معنایى است که با اظهار آن جمله قصد مىبخشی داند،  مى

تـوانیم آن بـاور را    امه دادن داریم واقعیت صداقت اظهار باشد، نمـى باور دارد. اگر تمام آنچه براى اد
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 :ibid)بدون دانستن معنا نتیجه بگیریم، و بختى هم براى اسـتنتاج معنـا بـدون آن بـاور نـداریم.      

142) 
گویـد( بایـد    پس برای تایید نظریه معنا برای یك زبان )در اینجا زبانی که مریم به آن سخن می

افراد فـرض کنـیم.   باورهای توانیم چیزهایى درباره را فرض کنیم؛ یعنی باید ب (3جمالتی مانند )
بارد اگر و تنها اگـر   در این مورد خاص، اگر بتوانیم فرض کنیم که مریم معتقد است که باران مى

اى معتقد  توانیم این واقعیت را که او به صدق جمله ا  باران ببارد، در این صورت مى در نزدیکى
ا  باران ببارد شاهدى براى این واقعیت بگیریم کـه در زبـان او    و تنها اگر در نزدیکىاست اگر 

بـه   ،ا  بـاران ببـارد   اى است که صادق است اگر و تنها اگر در نزدیکى گوینـده  این جمله جمله
 ( بگیریم. 2( را شاهدى براى )1توانیم ) عبارت دیگر مى

راد نقش عامى در نظریه معنا ایفـا کننـد، بایـد نـه     هاى مربوط به باورهاى اف اگر قرار باشد فرض

تر باورها باشـند. در   هاى عام بارد، بلکه درباره ویژگى درباره باورهاى خاصى مانند اینکه باران مى

ا  بـاران   بارد اگر و تنهـا اگـر در نزدیکـى    مثال ما، این فرض را که مریم باور دارد که باران مى

باور دارند. اینکه باران  1تر دانست که افراد به امور آشکار فرض عام توان مصداقى از این ببارد، مى

بسیارى از موارد آشکار است و به احتمال زیاد در ردیف باورهاى افراد  بارد یا نه، دست کم در مى

 شود.  ثبت مى

آید که آشکار  این پرسش پیش مى درن  بیوقتى فرض کنیم که افراد به امور آشکار باور دارند، 

آشکار وجود داشته باشـد، در  تعیین امور هاى مختلفى براى  راى چه کسى؟ اگر قرار باشد مالكب

توصـیف  آشـکار بـودن   این صورت حتى اگر فرض کنیم که افراد بـه امـور آشـکار بـاور دارنـد،      

دهد. مثالً، ممکن است براى مـا آشـکار    ترى از اینکه افراد به چه چیزى باور دارند نمى مشخص

هاى متفاوتى داشته باشد، باز هم  بارد، اما براى مریم نه. اگر آشکار بودن مالك اران مىباشد که ب

 ( دانست، حتى اگر فرض کنیم که افراد به آنچه آشکار است باور دارند. 2( را شاهد )1توان ) نمى

یعنـی کسـی کـه    بنابر این فرضى که دیویدسن الزم دارد این است که بگـوییم دیگـران )گوینـده،    

دانـیم. بـراى اینکـه     دانند کـه مـا )مفسـر( آشـکار مـى      ( همان چیزهایى را آشکار مىشود سیر میتف

اطالعات مربوط به اینکه گوینده به صدق کدام جمـالت تحـت چـه شـرایطى بـاور دارد را شـاهد       

گوید آن جمالت تحت چه شرایطى صادقند، یا معناى آن جمـالت چیسـت،    اى بدانیم که مى نظریه

کنـیم بـاور    کنیم به امورى باور دارند که ما فکر مى یم که افرادى که آنها را تفسیر مىباید فرض کن

اى باید فرض کنـیم کـه افـراد     داشتن به آنها شایسته است. این بدین معنا است که در تفسیر ریشه

 .  ندکنیم صادق موضوع تفسیر در مجموع به همان چیزهایى باور دارند که ما فکر مى

  :یسدنو دیویدسن مى
حل مس له وابستگى متقابل باور و معنا است، به این ترتیب که باور را تـا آنجـا کـه     ،اى مقصود از رو  تفسیر ریشه

                                                 
1. obvious 
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شود که شرایط صدقى به جمـالت   ممکن است ثابت نگه داریم و معنا را حل کنیم. این کار به این صورت انجام مى

بر طبق دیـدگاه مـا دربـاره    نسبت دادن ، در حالى که البته این کند آن را صادق مى ةدهیم که گویند بیگانه نسبت مى

 (ibid: 137)آنچه درست است به نحو معقولى ممکن باشد. 

( اصل یکسانى نوع بشر (Wilson 1959)رود )توسط ویلسون  اصلى که در این رو  به کار مى
ه از اصل یکسـانى  اى مثال خوبى براى استفاد کواین در بحث از ترجمه ریشه 2نامیده شده است.

هاى صدق را صرفاً بر اساس شواهد  توانیم تابآ کند که ما مى رده است. کواین ادعا مىآونوع بشر 
اى باشد که در  ، به گونه«بلوپ»بومى، مثالً  ای رفتارى تشخیص بدهیم و ترجمه کنیم. اگر کلمه

کنـد، و در ازاى هـر    را انکار« ق بلوپ»ازاى هر جمله ق که شخص بومى آن را تصدیق کند، او 
او را « بلوپ»توانیم  را تصدیق کند، در این صورت مى« ق بلوپ»کند، او  جمله ق که او انکار مى

اى کـه او   باشد به گونه« بلیپ»انگلیسى ترجمه کنیم. و اگر کلمه بومى دیگرى، مثالً « not»به 
را تصدیق کنـد، در ایـن   را تصدیق کند، اگر و تنها اگر او ق را تصدیق کند و ك « ق بلیپ ك»

 انگلیسى ترجمه کنیم.« and»او را به « بلیپ»توانیم  صورت مى
ممکن است کسى بگوید فرض کنید ما بلیپ و بلوپ را بـه درسـتى تشـخیص داده و ترجمـه     

 p» )چیزى که به گمان ما ترجمه« ق ق بلیپ بلوپ»پرسیم  ایم اما وقتى از آن بومى مى کرده

and not p »انتظار داریم سر  را به عالمت انکار شدید تکان بدهد. اما با کمال  اًاست( مطم ن
دهد. شخص مستشکل معتقد است که این بخش از شواهد رفتـارى را   تعجب او پاسخ مثبت مى

خطـا  « بلـوپ »و « بلیـپ »توان گفت که ما در ترجمه  توان با نظریات دیگرى تبیین کرد. مى مى
متفاوتى دربـاره ماهیـت    ایم اما شخص بومى باورهاى کامالً ردهایم، یا اینکه در آن خطا نک کرده

 به قانون تناقض باور ندارد.  عطف و سلب دارد، مشخصاً
 هر یك از این دو احتمال شواهدى به نفآ خود  دارد. شاهد احتمال اول این اسـت کـه کـامالً   

جمـه خطـا اسـت.    تر نامعقول است که کسى دانسته یك جمله و نقیض آن را بپذیرد، پس حتماً
پذیریم که آن شخص بومى ممکن است باورهـاى بسـیار    شاهد احتمال دوم این است که ما مى

عجیبى داشته باشد، مثل اینکه به فال قهوه اعتقاد داشته باشد، پس چـرا نپـذیریم کـه او بـا مـا      
 پذیرد.  تفاوت اساسى دارد و حتى قاعده تناقض را نمى

گوید که اگر ترجمـه پیشـنهادى    شود و مى نوع بشر متوسل مىبه اصل یکسانى  ،کواین در پاسخ
تر این  بهایش این باشد که شخص بومى حقایق آشکارى مانند اصل تناقض را نفى کند، عاقالنه

 Quine)مان را بپذیریم نه انکار چنین حقایقى را از جانب آن شخص.  است که خطا بودن ترجمه

پذیرند؛ با تغییر دادن باورهایى کـه   هاى متفاوتى مى ینشواهد رفتارى به تنهایى تبی (59 :1960
هاى مختلف سازگار کنیم.  توانیم شواهد رفتارى را با ترجمه دهیم، مى به شخص بومى نسبت مى

اى را که مستلزم اسناد حماقت بـه شـخص بـومى باشـد نفـى       اصل یکسانى نوع بشر هر ترجمه
 کند.  مت مىهاى ممکن حکو کند و به این ترتیب بر ترجمه مى

بایـد فـرض    (Davidson 1984: xvii) .دانـد  دیویدسن اصل یکسانى نوع بشر را بسیار عام مى
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اگر کسى در وسط بـاران، یـا حتـى    و ثانیاً هاى منطقى باور ندارد،  کسى به تناقض اوالًکنیم که 
ور به امور آشکار تنها بارد. با باشد، باور دارد که باران مىقرار داشته تر، در دامنه ادراکى باران  عام

شـود   اى مـى  به معناى باور به حقایق منطقى نیست، بلکه شامل گستره کامل حقایق غیرمنطقى
شناختى، جـایى کـه پـاى تفـاوت      سازند. حتى در موارد مردم که چارچوب نظام باورهاى ما را مى

رهاى مشترك را که کند که نباید مجموعه گسترده باو آید، دیویدسن تاکید مى باورها به میان مى
 هاى مختلف باالشتراك به آنها اعتقاد دارند نادیده بگیریم.  افراد مختلف در فرهن 

 
 گرایی کل

اى کـه   نظریه صدق بتواند نظریه معنا باشد این است کـه نظریـه  الزم برای اینکه شرط سومین 
رت دیگر بیان شرایط صدق آن معلوم شده بتواند اظهارات متکلم به آن زبان را تفسیر کند. به عبا

صدق یك جمله بیان تفسیر آن جمله باشد. اما این شرط با مشکلى مواجه است که بحث اصـلى  
 گرایى به حل آن اختصاص دارد.  دیویدسن در کل
که بنابر قرارداد ص، نظریه معنا براى یك زبان باید در ازاى هر جمله از زبـان  است مشکل این 
 . جمله ص به صورت نتیجه بدهد جمله ص صورتاى به  موضوع قضیه

 )ص( ج صادق است اگر و تنها اگر ق
 بـدین منظـور  که در آن ق یا همان ج است یا ترجمه آن. تارسکى قـرارداد ص را   استاى  جمله

دهـد در واقـآ محمـول     ا  تعریف آن را نشان مى شکل داد که تضمین کند محمولى که نظریه
دانیم، زیرا  تفسیرى براى ج داریم و معناى ج را مى گیرد که ما صدق است. قرارداد ص فرض مى

براى اطالق این قرارداد باید بدانیم که آیا ق همان ج یـا ترجمـه آن اسـت یـا نـه. بـدین قـرار        
 برد.  تارسکى از مفهوم معنا یا ترجمه براى توضی  مفهوم صدق بهره مى

خواهد نظریه صـدق   او مىدر جهت عکس تارسکى انجام دهد.  خواهد کارى کامالً دیویدسن مى
را به عنوان نظریه معنا به کار ببرد یا، به عبارت دیگر، از مفهوم صدق براى توضی  مفهوم معنـا  
بهره ببرد. بنابراین براى اینکه پرسش محل بحث را، یعنى اینکه معناى جمـالت زبـان موضـوع    

مالت ص را به معنایى ج ،تواند ملتزم شود که نظریه صدق چیست، مصادره به مطلوب نکند، نمى
آورند. دیویدسن باید جمالت ص را تفسیر جدیدى بکنـد کـه بـر     گفت فراهم مى که تارسکى مى

 .اساس آن صورت )ص( را داشته باشند بدون اینکه الزم باشد ق همـان ج یـا ترجمـه آن باشـد    
(Davidson 1984: 134) یـن تفسـیر   بنابراین او امید دارد که بتواند استفاده از جمالت ص با ا

به عبارت دیگـر، امیـد دارد کـه بتـوانیم     . ضعیف را براى تفسیر جمالت زبان موضوع توجیه کند
بخوانیم. امـا بـه نظـر    « دهد که معنى مى»را به درستى به عنوان « صادق است اگر و تنها اگر»
 جدى بر سر راه این کار وجود دارد. یرسد مانع مى

صادق است اگـر  « برف سفید است»»داقى است. اگر معنا مفهومى است، در حالى که صدق مص
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به این دلیل که ما خودمـان را بـه    صادق باشد، در این صورت دقیقاً« و تنها اگر برف سفید باشد
صادق است اگر و تنها « برف سفید است»»ایم، باید بپذیریم که  این منابآ مصداقى محدود کرده

ا  هر دو  دهنده ى مادى، اگر دو جمله تشکیلهم صادق است. زیرا دوشرط« باشداگر چمن سبز 
اى صادق است یا حتى اینکـه تحـت    ذب باشند صادق است. گفتن اینکه جملهاصادق یا هر دو ک

، زیرا چه بسا دو جملـه شـرایط   کند معنای آن را برای ما مشخص نمیچه شرایطى صادق است، 
 صدق یکسانى داشته باشند اما مترادف نباشند. 

اى، پیش از این که نظریه معنـا را تشـکیل بـدهیم، معنـاى      در تفسیر ریشهکه  مشکل این است
دانیم. از این رو حتى اگر مشکل باال پیش نیاید و جمالت زبـان موضـوع بـا     زبان موضوع را نمى

توانیم فرض کنیم که معنایشـان یکـى اسـت. وقتـى از نظریـه       جمالت فرازبان یکى باشند، نمى
را کنیم که قضـایایش بایـد معنـاى جمـالت زبـان موضـوع        تفاده مىاى اس صدق به جاى نظریه

توانند جمـالت   اند نمى رسیم که چون در قالب دوشرطى ، در نهایت به قضایایى مىمشخص کنند
 زبان موضوع را تفسیر کنند. 

این نظریه تنها از جمالت ص تشکیل نشده اسـت. خصوصـیت ایـن    باید توجه داشته باشیم که ما ا

دهد که چگونه شرایط صدق یك جمله بر اسـاس کلمـات    است که این را هم نشان مى نظریه این

شوند. بنابراین بر اساس  شود، و این کلمات چگونه با یکدیگر ترکیب مى آن تبیین مى ةدهند تشکیل

اى از  هاى متعددى با یکدیگر شریکند، هر جمله ص در شبکه این واقعیت که جمالت ص در مولفه

صادق اسـت اگـر و تنهـا اگـر     « برف سفید است»»گیرد. قضیه  ر جمالت ص قرار مىروابط با سای

و « بـرف »هـاى معنـایى را بـه عناصـر      را سازوبرگى تولید کرده است که ویژگى« برف سفید باشد

هاى معنایى آنهـا را بـراى تولیـد جمـالت ص      دهد، و آن عناصر و ویژگى نسبت مى« سفید است»

« اسـت  ابر سـفید »»و « صادق است اگر و تنها اگر برف سرد باشد« برف سرد است»»دیگر مانند 

اى که در هـر جملـه ص    مادى ارزی همگیرد.  به کار مى« صادق است اگر و تنها اگر ابر سفید باشد

در ، شـود  اى از فرازبـان برقـرار مـی    اى از زبان موضوع و جملـه  به وسیله رابطه دوشرطى بین جمله

 کند: . فاستر این نکته را به خوبى بیان مىگیرد قرار میاى دیگر ه ارزی همسیاق بسیارى از 
که این نظریـه بـراى آن    استمبتنى بر شرایط صدقى  مقصود این نیست که فهم ما از هر جمله کامالً

آورد. بلکه، این نظریه درصدد است هر جمله را با مشخص کردن موقآ آن بر اسـاس خطـوط    الزم مى
کـه   ای به عنوان کل، با بیان شرایط صـدق آن در چـارچوب اصـول کلـى     ن صدق براى آن زبانیتعی

 (Foster 1976: 10)کند، تفسیر کند.  شرایط صدق هر جمله را به وسیله ساختار آن معین مى

 گوید خطا است که کند. او مى دیویدسن هم همین نکته را بیان مى
اى جمالت خـاص فرابگیـریم در   توانیم از یك نظریه صدق درباره معن فکر کنیم تمام آنچه مى

 برهـانِ توانیم فرا بگیـریم در   کند. آنچه ما مى اى است که قرارداد ص آن را اقتضا مى دوشرطى
آید، زیرا این برهان باید اثبات کند که، گام به گام، چگونه ارز  صـدق   این دوشرطى پدید مى
 (Davidson 1984: 61)ساختار بازگشتى است. یك این جمله مبتنى بر 

تواند جمله مفردى از یك زبان موضـوع را بـه    این بدین معنا است که انسان تنها در صورتى مى
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وسیله جمله ص آن تفسیر کند که در موقعیتى باشد که بتواند بسیارى از جمالت همان زبـان را  
تفسیر کند. براى تفسیر یك جمله صرفاً دانستن جملـه ص آن کـافى نیسـت؛ بلکـه الزم اسـت      

و عالوه بـر ایـن بـدانیم کـه ایـن       باشدای صادق است اگر و تنها اگر شرطى برقرار  ملهبدانیم ج
جمله از اجزایى تشکیل شده است که در جمالت دیگرى حضور دارند که صادقند اگر و تنها اگـر  

 گرایى است.  شرایط خاص دیگرى برقرار باشند. این نوعى کل
یك بـاور  »نویسد:  هم وجود دارد. دیویدسن مىگرایى عمیق دیگرى  گرایى، کل در وراى این کل

موضـوع بـاور را مشـخص    سـت کـه   شـود؛ ایـن الگو   با موقعیتش در الگوى باورها مشخص مى

بتوانیم جمالت بسیارى را باید اى  جمله تفسیر. اینکه براى (Davidson 1984: 168) «کند مى

روابـط   تفسیر جمالت را عمـدتاً شناختى نیست. اگر باورها و  تفسیر کنیم، صرفاً یك لزوم معرفت

ند، در این صورت هـر چیـزى لـوازم بسـیارى     نک آنها با باورها و حاالت ذهنى دیگر مشخص مى

، باید این باور به باورهـاى بسـیارى دربـاره    «ها حشره نیستند نهن »باور وجود دارد. مثالً براى 

خود فروع بسیارى دارند. بنـابراین  هم به نوبه باورها  ها مربوط باشد و البته این ها و حشره نهن 

 ها حشره نیستند باشد.  تواند باور به اینکه نهن  زمینه الزم، یك باور نمى بدون پس

هـا بـا سـایر باورهـا و جمـالت تفسیرشـده دارنـد         باورها و جمالت تفسیرشده را روابطى که آن

شوند، و در حقیقت  ه مىکنند. این روابط شامل استلزام، تایید احتمالى، تناقض و غیر مشخص مى

گیرنـد. ایـن    شوند که تحت گستره اصل یکسانى نوع بشر قرار مـى  شامل همه انواع روابطى مى

توان ابتدا باورى را تشخیص داد یا جمله مفردى را تفسـیر کـرد و سـپس     بدین معناست که نمى

همـین کـه   . روابط قیاسى یا شهادتى آن را با سایر باورها و جمالت تفسیرشـده در نظـر گرفـت   

کسـى کـه چنـین     شـود  ، معلوم میشود مشخص « ها حشره نیستند نهن »باورى به عنوان باور 

شود در بسیارى از باورهاى دیگر درباره نهن  و حشره با مـا شـریك    باورى به او نسبت داده مى

بـه  باور او هرگز محتوایى را کـه  )اصل یکسانی نوع بشر( زمینه مشترکى  است. بدون چنین پس

 دهیم نخواهد داشت. ن نسبت مىآ

 

 عدم تعين 
پذیرد که در برخى از اوضاع و  مىگرایی و اصل یکسانی نوع بشر  دیویدسن با وجود توسل به کل

مفسر  گیجمالت متفاوت و غیرمترادفى از فرازبان وجود داشته باشند که همممکن است احوال، 
عین معنا است. معناى این آموزه این اسـت  عدم ت ةاز زبان موضوع باشند. این آموزواحد اى  جمله

که ممکن است جمالت متفاوت و غیرمعادلى در فرازبان وجود داشته باشند کـه صـادقند اگـر و    
در زبان موضوع صادق باشـد. در نتیجـه، نظریـات صـدق متفـاوتى کـه ایـن         واحدی ةتنها جمل

ى مفسر بودن یك نظریه صورى و تجرب شرایط ةهم دارایکنند به یك اندازه  جمالت فراهم مى
ایـم،   به کار گرفتـه  شرایطمان را درباره معنا در تنظیم این  شهودهای ل. از آنجا که ما همهستند
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 نداریم.  هستند شرایط آن دارایدیگر چیزى براى گزینش بین نظریاتى که به یك اندازه 
امکـان تفسـیرهاى   رفـآ  ارائـه نظریـه معنـا توانـایى      این نحوةاست. اگر  ساز این واقعیت مشکل

 نویسد: مىدر پاسخ دیویدسن اما شود خطایى در کار بوده است.  ، معلوم مىرا به ما ندهدمتفاوت 
ما باید خود معنا را یك ساختمان نظرى بدانیم. مانند هـر سـاختمانى، بـه جـز قیـود صـورى و       

قیـود   ضـابطه خواهـد بـود. در مـورد معنـا، ایـن       تجربى هر قیدى که بر آن تحمیل کنیم، بـى 
توانند به نحو انحصارى نظریه تفسیر را تعیین کنند. دلیل آن، همانطور که کواین بـه نحـو    نمى

دانـد بـه    اى استدالل کرده است، این است که جمالتى که یك گوینده صادق مـى  متقاعدکننده
اى  نـه یابند، به گو کند و آنچه درباره جهان باور دارد تعین مى وسیله آنچه او از کلماتش قصد مى

توان  باور و معنا را نمى ،یم. به تعبیر بهتراز یکدیگر جدا کنتوانیم  مىرا از آنها بخشی که ما تنها 
ماند نباید عجز از  که باقى مىرا از رفتار گفتارى منحصراً به یك نحو بازسازى کرد. عدم تعینى 

 (Davidson 1980: 256-7)منطقى طبیعت نظریات معنا است.  ةتفسیر دانست، این نتیج

 کند: گیرى تشبیه مى نظریات اندازهوضآ را به عدم تعین دیویدسن این 
دهنـد. ایـن    نشـان مـى  را دهـد کـه دمـاى آنهـا      گیرى دما اعدادى را به اشیا اسناد مى نظریه اندازه

نهند، و همچنین باید به نحو تجربى به پدیدارهاى قابـل   اسنادها مىاین اى بر  نظریات قیود صورى
شوند به نحـو منحصـر بـه فـرد      کیفى وابسته باشند. این قیود اعدادى را که اسناد داده مى مشاهده
هـاى خطـى    اسنادها مهمند. )دماى فارنهایت و سـانتیگراد تغییـر شـکل    الگوى کنند. اما معین نمى

کنم که آنچه بین نظریات قابل قبول صدق  به همین نحو، من پیشنهاد مى یکدیگر هستند.( عمدتاً
در الگـوى  بـه آن  است معنا است. معناى )تفسیر( یك جمله با اسناد یـك موقعیـت معنـایى     ثابت

دهند. نظریات مختلف صدق ممکن اسـت شـرایط    شود که آن زبان را تشکیل مى جمالتى ارائه مى
صدق مختلفى را به جمله واحدى نسبت بدهند... در حالى که این نظریات درباره نقش آن جمالت 

 (Davidson 1984: 244-5)قریبا به اندازه کافى( توافق دارند. در آن زبان )ت

توانیم معنـا را بـا    توانیم دما را در فارنهایت یا سانتیگراد اندازه بگیریم، مى درست همانطور که مى
مادام که الگویى که بـا قیـود صـورى و    «. اندازه بگیریم»هاى مختلفى از شرایط صدق  مجموعه

 شود مهم نیست.  ، عدم تعینى که نتیجه مىمحفوظ باشد شود ىتجربى این نظریه معین م
 

 اشکال دامت 
ترین منتقدان نظریه معنای دیویدسن دامت است. دامت با تاکید بر ارتباط میان معنـا و   یکی از مهم

شود و از ایـن رو   فهم، معتقد است نظریه معنای دیویدسن به فهم جمالت زبان موضوع منتهی نمی
اعتقاد دامت، اگر محمولی از زبـان موضـوع مفهـومی خـاص را بیـان کنـد، کـامالً        ناقص است. به 

بیجاست که ادعا شود آن اصل موضوعی از نظریه صدق که حاکم بر این محمول است، تبیینـی از  
کند. بلکه آن اصل موضوع تنها برای کسـی قابـل فهـم اسـت کـه از قبـل آن        این مفهوم ارائه می

به عبارت دیگر، اصول موضوعه نظریه معنا نه تنها  (Dummett 1993: 5-6)شناسد.  مفهوم را می
ای اسـت، بلکـه    باید کلمات زبان موضوع را با کلمات فرازبان مرتبط سازند، کاری که صرفاً ترجمـه 

 همچنین باید با استفاده از فرازبان مشخص کنند که مفهوم وارگان زبان موضوع چیست.
کند تنها به مثابه دسترسـی بـه یـك     ایی که دیویدسن ارائه میگوید دانستن نظریه معن دامت می

گوید که یك کتاب راهنمای ترجمه تنها به ما  کتاب راهنمای ترجمه است. خود دیویدسن نیز می
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ای از زبان دیگر یکی است بـدون اینکـه    ای از یك زبان با معنای جمله گوید که معنای جمله می
دهد کـه ایـن دو جملـه مترادفنـد      هنمای ترجمه تنها نشان میمعنای آن را به ما بگوید. کتاب را

صادق است اگـر و   "snow is white"»بدون اینکه معنای هیچ یك را به ما بگوید. مثالً قضیه 

 "snow is white"»گوید  ای از نظریه ترجمه است که می مانند قضیه« تنها اگر برف سفید است
این قضیه ما را قادر به فهم «. شود ترجمه می« د استبرف سفی»در زبان انگلیسی در فارسی به 

کند به شرط اینکه از قبل جمله فارسی را بفهمیم. همچنین اصل موضوع  این جمله انگلیسی می

کـه نمونـه اصـول    « شـود  به وسیله همه اشیای گرد و تنها به وسیله آنها ارضا می "گرد است"»
گوید  خورد، فقط به شرطی به ما می چشم می ای است که در نظریه معنای دیویدسن به موضوعه

فهمنـد کـه از قبـل     برند چه چیزی را می را به کار می "گرد است"گویندگان هنگامی که عبارت 
 فهمی از گرد بودن داشته باشیم. 

شود مهم اسـت:   به اعتقاد دامت در نظر گرفتن تفکیکی که در بسیاری از موارد نادیده گرفته می

ای که به وسیله آن جمله بیان  ای صادق است و فهمیدن قضیه ن اینکه جملهتفکیك میان دانست

ای صادق است به معنای فهمیدن آن نیست. مثالً کسی  دانستن اینکه جمله (ibid: 8)شود.  می

« شـوند  اسب نامیده مـی  ها اسب»تواند تشخیص بدهد که جمله  داند، می که معنای نامیدن را می

 نای اسب را بداند و در نتیجه معنای این قضیه را بداند. صادق است بدون اینکه مع

گرایی او نهفته است. در نظریه دیویدسن، ما شـرط صـدق    پاسخ دیویدسن به این اشکال در کل

گوییم فالن جمله از فرازبان صادق است اگر و تنها اگر  کنیم؛ یعنی می یك جمله را مشخص می

د. اما همانطور که دیدیم، بـرای رفـتن از صـدق بـه     جمله متناظر آن در زبان موضوع صادق باش

معنا، یعنی برای استفاده از جمله ص برای تفسیر جمالت زبان موضوع باید نظریه را به صـورت  

توانیم با استفاده از جمالت ص جمالت زبان موضـوع را   کل در نظر بگیریم. تنها در صورتی می

نوع بشر سازگار است و دارای شـرایط صـوری    تفسیر کنیم که بدانیم کل نظریه با اصل یکسانی

مناسب است. بنابراین درك قضایای نظریه معنا جزءنگرانه نیست یعنی برای هر جمله از نظریـه  

صدق به طور جداگانه، بلکه معرفت نظریه صدق به مثابه کل در توانایی سخن گفتن و فهم زبان 

توانایی عملی، یعنی توانایی به کار  شود. حاصل کار الگویی نظری است از یك موضوع ظاهر می

بردن زبان. از آنجا که این الگو نظری است، بازنمود آن در قالب معرفـت دسـتگاهی از قضـایای    

توانیم بیان کنیم، ایـن الگـو    دارای ارتباط قیاسی است؛ و از آنجا که قضایا را تنها در جمالت می

 سی توصیف شود. باید در قالب دستگاهی از قضایای دارای ارتباط قیا

شـود.   گرایانه نسبت به زبـان روشـن مـی    در اینجا ارتباط میان نظریه معنای دیویدسن و دیدگاه کل

معناشناسی دیویدسن در قالب بیان شرایط صدق هر جمله که برگرفته از تعدادی اصـول موضـوعه   

ت جزءنگرانـه  ای منفرد یا یك ساختار حاکم است، نخست مبتنی بر برداش است که هر یك بر کلمه

رسد، برداشتی که بر اسـاس آن، هـر کلمـه معنـایی جداگانـه دارد و هـر جملـه         از زبان به نظر می
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محتوایی جداگانه. زیرا جمله ص برای هر جمله از زبان، برگرفته از اصول موضوعه حاکم بر کلمات 

لمه یا جملة مجزا گرایانه، فهم گوینده از هر ک و ساختارهای آن جمله است. اما بر اساس نگر  کل

توان گفت که معرفت کل نظریه صدق در توانایی سخن گفتن به آن زبان  مشخص نیست. تنها می

و به خصوص در گرایش به صادق دانستن جمالت آن در شرایط خاصی که عمدتاً متناظر با شرایط 

مجمـوع   شود. دیویدسن به جای اینکه معرفت به زبـان را  مطرح شده در جمله ص هستند ظاهر می

هـای انـواع کلمـات و جمـالت هسـتند )اصـل        هایی بداند که همـان فهـم   یا قابلیت ها همة معرفت

زند، بدون اینکه بتواند مشخص کند در ازای هـر   ترکیب(، بلوکی از معرفت را به کل زبان پیوند می

 آید. کلمه یا جمله منفردی، چه چیزی دانستن معنای آن کلمه یا جمله به شمار می

کنـد   کرد. دامت ادعا می سن یکی از مبانی نظریه معنایش را ارضای اصل ترکیب اعالم میدیوید
 که این نظریه شرط مذکور را ندارد:

ای نیست که داشتن آن، جلوة معرفتـی اسـت کـه     اجزای نظریه صدق مطابق اجزای توانایی عملی
است تبیینی جزء بـه جـزء    بندی، الزم نظریه معنا الگوی نظری آن است.... برای تحقق این تقسیم

ای که فهم کلمه یا جمله خاصی عبارت از آن است ارائـه کنـیم، در حـالی کـه بـر       از توانایی عملی
بنـدی کـرد،    توان تسلط گوینده بر زبانش را این گونـه تقسـیم   تنها نمی گرایانه، نه اساس دیدگاه کل
 (ibid: 16-17)رد. توان توصیفی جزء به جزء از چیستی آن ارائه ک بلکه اصالً نمی

تواند فهم گوینده از هر کلمـه   کند نمی توسل به این امر که نظریه صدق قیود بیرونی را ارضا می
یا جمله مجزایی را تبیین کند و شکاف میان معرفت او به صدق یـك اصـل موضـوع یـا قضـیة      

نـد. خالصـه   کند پر ک ای را که آن اصل موضوع یا قضیه بیان می نظریه صدق و فهم او از قضیه
 اینکه نظریة معنای دیویدسن

تواند تبیین کند که کسـی   دهد، و بنابراین نمی یا کاری بیش از یك راهنمای ترجمه انجام نمی
گرایانه تفسیر کـرد، کـه    داند؛ یا باید آن را کل داند به طور کلی چه چیزی را می که زبانی را می

مند از تسلط بر زبـان نادرسـت اسـت زیـرا      امدر این صورت، ادعای آن مبنی بر ارائه تبیینی نظ
  (ibid: 20)گرایانه درباره زبان مانآ از ارائه چنین تبیینی است.  دیدگاهی کل

 

 گيری نتيجه
گرایـی بـا اصـل ترکیـب      رسد این اشکال شامل دو اشکال است: نخست اینکـه کـل   به نظر می

کنـد.   لمات و جمـالت ارائـه نمـی   ناسازگار است و دیگر اینکه نظریه معنای دیویدسن فهمی از ک
دهندة یك جمله  گرایی معنای اجزای کلمات تشکیل درباره اشکال نخست، اگر بپذیریم که با کل

بـرف  "آوریم، این امر منافاتی با اصل ترکیب نخواهد داشت. مـثالً دربـاره جملـه     را به دست می

بـه صـورت موضـوع و     و نیز ساختار این جملـه کـه   "سفید است"و  "برف"معنای  "سفید است
آید. هـر چنـد بـر     ای از جمالت زبان به دست می محمول است با قرار دادن آنها در سیاق شبکه

گرایی برای فهم این جمله و هر جملة مجزایی از یك زبان، آشنایی با کل زبـان الزم   اساس کل
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شود  فهمیده می است، اما این بدان معنا نیست که کل این جمله تنها به عنوان جزئی از کل زبان
 توان رابطه میان این جمله و اجزای آن را مشخص کرد.  و نمی

های عملی خاصـی   اما درباه اشکال دوم، دامت منظور از داشتن فهمی از کلمات را داشتن توانایی

معادل است با توان تفکیك بین اشیای گـرد و اشـیای    "گرد است"داند. مثال دانستن مفهوم  می

 "گرد"ی گرد رفتاری غیر از اشیای غیرگرد داشتن؛ که یك راه آن اطالق کلمه غیرگرد و با اشیا
داول، لزوم اینکه نظریه معنا درباره هر  به اعتقاد مك (ibid: 98)بر اشیای گرد است نه غیرگرد. 

رابطه آن ای از زبان مشخص کند که دانستن معنای آن کلمه چیست به نحوی که نه فقط  کلمه
ن را مشخص کند، بلکه مفهوم بیان شـده توسـط کلمـه را نیـز برسـاند بـه نـوعی        کلمه با معنای آ

هـای   گرایی رفتارگرایانه که دانستن واقعیـت  شود. نوعی تحویل گرایی معناشناختی منتهی می تحویل
از این رو این  (McDowell 1987: 66-7). داند معنایی را معادل با داشتن رفتار متناسب با آن می

 گردد، زیرا دیویدسن رفتارگرا نیست.  الفی مبنایی برمیاشکال به اخت
نظریه دیویدسن قرار نیست از منظری کامال خارج از محتوا نشان دهد چگونه جمالت معنا دارند. 

کنـد، زیـرا او    بنابراین درست است که نظریـه معنـای دیویدسـن مفهـوم کلمـات را ارائـه نمـی       
غیرمعنایی مربوط کند، در حالی کـه دامـت ایـن کـار را     های کامالً  خواهد معنا را به واقعیت نمی

داند. این اختالفی مبنایی است درباره ماهیت نظریه معنا و کاری کـه بایـد    وظیفه رفتارگرایی می
هـای   تواند این ادعا را به انجام برساند یا نه محـل بحـث   انجام دهد. اما اینکه آیا رفتارگرایی می

 3(McDowell 1987ین نوشته خارج است. )از جمله ر.ك: بوده است که از حوصلة ابسیاری 
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 :ها نوشت پی
 

نظریه "های شامل رویداد، ر.ك: مهدی ذاکری،  های علی و گزاره برای آشنایی بیشتر با تحلیل دیویدسن از گزاره. 1

 (.1385) "علی عمل دیویدسن
هرچند این معادل با تاریخ این اصل که ابتدا  اند. برخی در فارسی از این اصل به اصل حمل بر صحت تعبیر کرده. 2

شناسـی،   ی فلسـفه زبـان و معرفـت   هـا  در ادبیات اخالقی و دینی به کار رفته است سازگاری دارد، اما در سیاق بحث
 هـا  رساند. مقصود از این اصل این است کـه دسـتگاه باورسـاز در انسـان     معادل یکسانی نوع بشر مقصود را بهتر می

 های یکسان معموالً باورهای یکسانی دارند. ها در موقعیت کند و انسان یکسان عمل می

فهرست سایر  (Evnin 1991) دانلد دیویدسنکتاب  7-5های  چارچوب کلی این مقاله برگرفته است از فصل. 3
 منابآ در کتابنامه آمده است.
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 تحليل بحث زمان در رسالة استادی کانت

 

 (2)   *فاطمه مينایی   (1)    *غالمرضا اعوانی

ایران ةفلسفو سسه پژوهشی حکمت ؤاستاد م 1  

ایران ةحکمت و فلسف دانشجوی دورة دکترای فلسفه مؤسسه پژوهشی 2  

 

( بررسی شده است. یکی از اهداف این بررسی 1770در این مقاله نظریة زمان کانت در رسالة استادی او ) :چکيده

هایی از این نوشتة کانت است که در فلسفة نقادی وی بسط یافته است. در بخش اول مقالـه، پـس    نشان دادن جنبه
)از جمله اصل تفکیك حس از فهم و مفـاهیم   نقد عقل محضاثر با کتاب  از ذکر مبانی و مفاهیم مشترك میان این

تمامیت، جهان، جهان پدیداری، صورت و شهود محض( در عین اشاره به تفاوتهای دو مـتن، نقـدهای کانـت از آراء    
ت. در دیگران دربارة ماهیت زمان بر اساس این مبانی و مفاهیم نقل گردیده و نظریة زمان خود وی گزار  شده اس

دالیل کانت در رد آراء دیگران و نقاط قوت و ضعف نظریة وی ارزیابی شده  بخش دوم، در تحلیل و نقد این نظریه،
زمان در معرفـت  محاسن این نظریه، اشاره شده است به اهمیت توجه بدیآ کانت به نقش در جمآ بندی کلی  است.

عنوان قانون ذهن. دربارة مشکالت آن نیز اشاره شده اسـت   بهسایر امور ذهنی و نیز جنبة مثبت زمان  و ارتباط آن با
 نفسة اشیاء که مشکل اصلی فلسفة نقادی است. به فاصلة معرفت بشری با وجود فی

 

 : زمان، شهود، اصل صوری، جهان پدیداری، قانون ذهن.های کليدی واژه
 

                                                 
* Email: avani@yahoo.com 
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 مقدمه
، 1حسوس و جهـان معقـول  در صورت و اصول جهان م، با عنوان 1770رسالة استادی کانت در 

هـای جزمـی و    از لحاظ زمانی میان دو دورة فکر کانت قرار گرفته است که معموالً بـا نـام دوره  
شود. در این نوشتة کانت که آخرین اثر او پیش از دهة سـکوت اسـت،    نقادی از هم تفکیك می

عقــل  نقــدبعضــی از مهمتــرین مبــانی فلســفة نقــادی بــرای نخســتین بــار و پــیش از انتشــار  
را تمهیـد دورة نقـدی کانـت     1770( طرح شده است؛ از این رو محققان رسالة 1781)محض
که تمهید بسیاری از دستاوردهای فلسفة نقادی هم هسـت   رسالهدانند. یکی از مباحث عمدة  می

شـود.   وی ظاهر مـی  1770بحث زمان است. نوآوریهای کانت در بحث زمان اول بار در رسالة 
صورتی که وی در این نوشته بیان کرده است. بـا   ر نظریة زمان کانت است بهموضوع مقالة حاض

رسـالة  تحلیل این بحث روشن خواهد شد که چگونه و به چه معنا نظریة زمـان مطـرح شـده در    
کنـد. در بخـش اول    چهارچوب و مسیر اصلی بحث زمان در فلسفة نقادی را تعیـین مـی   استادی

نقد عقل ( و رساله  )از این به بعد:1770 رسالة استادیترك در مقاله، مبانی و مفاهیم کلیدی مش
( مرتبط با مس لة زمان معرفی خواهد شد. بخش دوم به شـرح نظریـة   نقد)از این به بعد:  محض
 و سپس تحلیل لوازم و بیان مشکالت و مزایای این نظریه اختصاص دارد.  رسالهزمان 

از  رساله آن حاصل کرد. توان با مرور ابواب می له رارسا. تصوری اجمالی از اهمیت بحث زمان در 1
پنج بخش تشکیل شده است: شرح مفهوم جهان، تمایز میان محسوسات و معقوالت، اصول صورت 
جهان محسوس، اصل صورت جهان معقول، شرح رو  مابعدالطبیعه در امور محسـوس و معقـول.   

شـود. عـالوه بـر ایـن، در پـی       مـی  عنوان شرط حصول مفهوم جهان معرفی زمان در بخش اول به
یابـد. در   تفکیك ماده و صورت و تمامیت جهان، زمان )همراه با مکان( با صورت جهان پیونـد مـی  

گردد. بخش سوم بحثـی   عنوان شهود محض حسی وصف می بخش دوم، زمان )همراه با مکان( به
بخش سوم است که  است در صورت جهان محسوس و لذا شرحی از ماهیت زمان )و مکان(. در این

ریزی شده اسـت. زمـان در    مبانی مهمترین مدعیات کانت دربارة زمان همراه با رد اقوال دیگران پی
شود که در ادامه به شرح معنای آن  وصف می« سرمدیت پدیداری علت کلی»بخش چهارم با تعبیر 

خلط محسـوس بـا   خواهیم پرداخت. در بخش پنجم، کانت به بعضی توهمات دربارة زمان که براثر 
سـپتامبر   2ای به المبـرت در   که کانت )در نامه کند. با توجه به این معقول رخ نموده است اشاره می

(Kant 1992: lxxii)اهمیـت خوانـده اسـت    ( بخشهای اول و چهارم را بی1770
در عـین شـرح    ،

  ویژه بخش سوم خواهد بود. مضمون این دو بخش، تمرکز این مقاله بر سایر بخشها به
پـی بـرد.    نقـد و رسـاله  توان به شباهتهای متعددی میان مسیر بحث  در همین مرور اجمالی می

چنین است: زمان)به همراه مکان( صورت شهود محض ماسـت   نقدای از بحث زمان در  خالصه
های تجربه  ، که فاصلة میان مفاهیم محض فاهمه یعنی مقوالت را با داده«(حسیات استعالیی)»

                                                 
1. De Mundi Sensibilis Atque inteligibilis forma et principilis  
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ازاین رو جدال اهل مابعدالطبیعه بر سر ابتدای زمانی عالم «(. سازی استعالیی شاکله)»کند  پر می
نفسـه دارد. راه   حاصل این فکر خطاست که زمان نسبتی با اشیاء فـی «( تعارض حدوث و قدم)»

شود که بدانیم زمان نحوة کار ذهـن را آن هـم در محـدودة     حل این تعارض فقط آنجا یافت می
 «(. جدل استعالیی»دهد و از امری در حاق اشیاء حکایت ندارد) اری نشان میتجربة حسی و پدید

منطبق کنیم، سط  مشترکی کـه بـه دسـت    رساله حال اگر این تصویر کلی را بر بحث زمان در 
نظر از تفاوتهایی که در ادامه ذکـر خواهـد شـد، تصـور      آید حجم زیادی خواهد داشت. صرف می

ساساً در مسیر فلسفة نقادی واقآ است. جدا از مس لة تفاوت فاحش کانت از زمان در این نوشته ا
حجم، به طور کلی آنچه کانت دربارة ماهیت زمان، سهم آن در شناخت، و حدود و حیطة اعتبـار  

. این معنا را هم از لحاظ مبانی فکر نقـادی و هـم در   1گوید در هر دو نوشته یکسان است آن می
توان بـه چنـد اصـل و مفهـوم      تفصیل بیشتر بررسی کرد. مثالً میتوان با  می رسالهنظریة زمان 

اشاره کرد: تمایز اساسی حس از فهم، مفاهیم تمامیت، جهان، جهـان پدیـداری،    رساله« نقادانة»
 صورت و شهود محض. 

های کانت بسط نیافته بوده است، آنچه با  در نوشته 1770از اصول فلسفة نقادی که تا پیش از 
کانـت در   2باط تام دارد یکی اصل تفکیك حوزة حس از حوزة فهم یا عقل است.بحث حاضر ارت

خواند که غفلت از آن زمینة بـروز معضـالت    تفکیك امور محسوس از معقول را اصلی می رساله
 الینحل فلسفی بوده است. 

« جهـان »پیداست، به صـورت متمـایز کـردن دو     رسالهکانت تفکیك مذکور را،چنانکه از عنوان 
. به گمـان وی بررسـی مفهـوم جهـان     (Kant 1992: 2:387-388)کند  و عقل طرح میحس 
مابعدالطبیعه فراهم کند. در اهمیت این بحث همین اشاره کافی  رو تواند بصیرتهایی دربارة  می

که در واقآ بدیل مفهوم جهان در « تمامیت شرطها»است که نزد کانت در دوران نقادی، مفهوم 
کانــت   کند. صلی همة تعارضات از جمله تعارض آغاز زمانی عالم را فراهم میاست، کلید ا رساله

وقوف خویش را به نسبت زمان با تمامیت نشان داده است. وی در بخش اول دو  رسالهاز ابتدای 

 1"ترکیـب "یك طریق آن است که به مدد مفهوم  3 کند. نحوه تکوین مفهوم جهان را وصف می
یکدیگر تحت مفهوم کلی ترکیب مندرج شود. طریق دوم آن است کـه   تعدادی از اشیاء مرتبط با

مفهوم جهان به نحو انضمامی با استفاده از یك شهود مشخص حسی متمثل گردد، افزودن هـر  
مطـابق بـا شـرایط زمـان      4 جزء به جزء دیگر و رسیدن به مفهوم امر مرکب از راه تألیف )سنتز(

 ممکن است. 
گردد: مس لة اتصـال   ن موجب نارسایی هر دو شیوة تحلیل و تألیف میجها  حال دو مس له دربارة

پیوستگی که مقابل امکان جزء بسیط است و مس لة عدم تناهی که حصول تمامیت را ناممکن  یا 
رسد و مفهوم امـر بسـیط از    دهد، تحلیل و تألیف به اتمام نمی کند. همچنانکه کانت شرح می می

                                                 
1  . composition 
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گردد مگر آنکه دو فرایند تحلیل و تألیف در یـك   تألیف پدیدار نمی راه تحلیل و مفهوم کل از راه
پذیر باشد؛ اما در مقادیر پیوسته، سـیر قهقرایـی از کـل بـه      مدت زمان محدود و مشخص تحقق

اجزاء و در مقادیر نامتناهی، سیر پیشرونده از اجزاء به سوی کل هیچ حدی ندارد. به این ترتیـب  
نیـافتنی اسـت، زیـرا طبـق      در مورد دوم تألیف کامل همواره دسـت در مورد اول تحلیل کامل و 
تمامی از جهت ترکیب لحاظ کرد و از سوی دیگر امر مرکـب را   توان به قوانین شهود، کل را نمی

تمامی از جهت تمامیت  کل به تصور آورد. از این روست که به تعبیر کانت هـیچ   توان به هم نمی

توان داشت، به این معنـا کـه ادراك آنهـا      نمی "نامتناهی"و  "تهامر پیوس"از دو مفهوم  "تمثلی"
پذیرد. کانت برخالف مشهور عصر خویش معتقد اسـت   واسطة شهود حسی جزئی صورت نمی به

 که نباید بر اساس این عجز ذهن به حذف این مفاهیم حکم کرد، زیرا
. اما اموری که چون متعلق هر آنچه با قوانین فهم و عقل مغایرت داشته باشد قطعاً محال است

گردد چنان وضـعی نـدارد. زیـرا     عقل محض است اصالً تحت قوانین معرفت شهودی واقآ نمی

این ناهماهنگی میان قوة حس و قوة فهم... صرفاً حاکی از این واقعیت است که مفاهیم مجـرد  

و بـه شـهود    توان در امور انضـمامی جسـت   ذهن را وقتی از جملة معطیات فهم باشد غالباً نمی

گـردد. اشـخاص فاقـد حـزم و      اغلب موهم ناسازگاری عینـی مـی   ذهنیبازگرداند. اما مقاومت 

رسند که حدودی را که حدود ذهـن انسـان    راحتی بر اثر این برداشت غلط به آنجا می احتیاط به

ــرار دارد        ــدودة آن ق ــیاء در مح ــه ذات اش ــد ک ــدودی بگیرن ــای ح ــه ج ــت ب  Kant)اس

1992,2:389)..)  

کند. بـه   ه این ترتیب کانت در بررسی مفهوم جهان بر ناهماهنگی دو قوة حس و فهم تأکید میب

رسد منظور او از بصیرتهای مربوط به رو  مابعدالطبیعه همین مطلب باشد کـه اهمیـت    نظر می

هایی از نوع مابعدالطبیعة ولف اسـت   آن برای کانت به سبب موضعگیری او در برابر مابعدالطبیعه

اند. الزمـة   های حس مطابق با قانونهای فهم بوده بتنی بر تحمیل فهم بر حس و تبیین دادهکه م

دیگر این بحث برای کانت ضرورت متمایز کردن حدود ذهن از حدود اعیان است، اصـلی کـه از   

در حـین برشـمردن    رسـاله ارکان فلسفة نقادی و مبنای رو  اسـتعالیی اسـت. ایـن نکتـه در     

 شود. تمامی آشکار می نی ماده و صورت آن بههای جهان یع مؤلفه

ذیـل جهـان    رسـاله کانت با تفکیك دو جهان محسوس و معقول، بحث زمان را در بخـش دوم  

کند. صورت جهان محسوس ــ در مقابل مـادة آن کـه    محسوس به عنوان صورت آن مطرح می

هر. هماهنگی وقتـی  همان اجزاء سازنده یعنی جواهر جهان است ـ عبارت است از هماهنگیِ جوا 

های یك کلِ واحد با یکدیگر در رابطة متقابل عرضی قرار دارنـد،   است که امور به صورت مؤلفه

ای طولی از قبیل رابطة علت با معلول. هر جهان نیاز به صورت ثابت الیتغیری دارد کـه   نه رابطه

محسوس به نظر  این صورت در جهان 5 های مادی باشد. ضامن وحدت آن در ضمنِ تغییر مؤلفه

 .(Kant 1992: 2:390-2:391)کانت زمان و مکان است
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اگر زمان با صورت جهان محسوس مرتبط است، باید مرتبط با تجربة حسی به شمار آید. اما زمـان  
به مادة تجربه تعلق ندارد بلکه صورت محض جهان محسوس اسـت یعنـی شـهود محـض اسـت.      

در این نوشـته، همچنانکـه    1کند. مفهوم شهود یوصف م "شهودی"کانت معرفت حسی را با صفت 

، کانـت در دورة بـه   1770دانیم که تا پیش از رسالة  بعدها در فلسفة نقادی، اهمیت بسیار دارد. می
رو تصور وی از زمان تفاوتی با تصور این جریـان   برد، از همین ولفی به سر میـ  نیتسی اصطالح الیب

فهوم شهود هنوز در تعیین چیستی زمان داخـل نشـده اسـت. امـا     تر اینکه م غالب ندارد. از این مهم
کـه بـه    1768در  2در مبنای اصلی اخـتالف جهـات در فضـا   ای با عنوان  ، در نوشتهرسالهپیش از 

رسد  گردد. در این نوشته کانت به این نتیجه می تأمل در مکان اختصاص دارد، این مفهوم ظاهر می

را بـرای مکـان بـه     3"شهودی"بیرونی ادراك کرد. وی صفت توان با حس  که مکان مطلق را نمی
گیری مفهوم کلیدی شهود در فلسـفة   . این نوشته آغاز شکل(Kant 1974c: II,1000) برد کار می

کنـد تفصـیل در    را تمهید دوران نقادی مـی  رسالة استادیترین عواملی که  کانت است. یکی از مهم
کانت تصری   6 شود. کمابیش بدون تغییر حفظ می نقدر ها و انواع شهود است که د معرفی مشخصه

هـای آن   کند که تنها نوع معتبر شهود نـزد انسـان شـهود حسـی اسـت کـه یکـی از مشخصـه         می
بودن است. به تعبیر کانت شهود محـض انسـان یـك مفهـوم کلـی یـا منطقـی نیسـت کـه           جزئی

متصـور   وسـات در آن آن به تعقل درآیند بلکه مفهـومی جزئـی اسـت کـه محس     تحتمحسوسات 
شوند. همچنین شهود انسان منفعل است، به خالف شهود الهی که اصل و مبدس اشیاست و جنبة  می

خالقیت دارد و کامالً عقالنی است؛ انسان هیچ نوع شـهودی نـدارد کـه از آنِ قـوة فهـم باشـد. از       
بـا اسـتفاده از مفـاهیم     شود نه سویی تفکر تنها با استفاده از مفاهیم کلی به نحو انتزاعی ممکن می

جزئی انضمامی، و از سوی دیگر شهود هم برای انسان فقط شهود حسی اسـت نـه شـهود عقلـی.     
کند که اصل صوریِ شهود  انسـان ـ یعنـی زمـان و مکـان ـ شـرطی اسـت بـرای           کانت تأکید می
 تواند شـرایط شـهود عقلـی را فـراهم کنـد      شدنِ متعلق حس و به همین سبب نمی محسوس واقآ

(Kant 1992: 2:397)شـود کـه شـهود تنهـا      . از این بحث هم این اصل فلسفة نقادی نتیجه می
دهد و به حقیقت اعیان راه ندارد. به تصـری  کانـت در    نحوة ظهور اعیان برای ذهن ما را نشان می

 توان با تمثالت  برگرفته از حس ادراك کرد.   اشیاء فی نفسه را نمی (407-2:406) رساله
است. ایـن شـرح در بیـان     شرح مبسوطی از ماهیت و کارکرد زمان آمده رسالهسوم در بخش 

هفت قضیه دربارة زمان که بعضی سلبی و بعضی ایجابی اسـت شـکل گرفتـه اسـت. هنگـام      
از اقوال فیلسـوفان پیشـین مثـل     های رایج دربارة زمان، گذشته ترین نظریه مهم رسالهتألیف 

 جویـد  ان الك که منشأ تصور زمان را در توالی تصورات میارسطو، اینها بوده است: نظریة ج

                                                 

1. intuitus  رسالهالتینی در،Anschauung های آلمانی کانت در نوشته. 
2. Von Dem ersten Grunde des Unterschiedes Der Gegenden im Raume 

3. anschauend 
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(Locke 1959: Book2, ch15) ،نیتس و پیروانش کـه زمـان را مفهـومی آشـفته      الیب نظریة
، عالوه بر اینها تصـور  (Leibniz 1977: 152-54) خوانند حاصل از نسبت توالی میان اشیاء می

ای فلسفی نیست و در زمینة فیزیك خاص نیوتن  یهنیوتن از زمان اهمیت بسیار دارد که البته نظر
معنا دارد؛ مطابق این نظریه، عالوه بر زمانهای نسبی و جزئی بایـد زمـان مطلقـی بـرای تبیـین      

ناظر بـه   رسالهقضایای سلبی  .(Newton 1974: vol. 1, scholium, p.6) حرکات فرض شود
شده است کـه درنهایـت اثبـات شـود      به نحوی تدوین رسالههاست. شرح زمان در  رد این نظریه

 است:   زمان ـ در کنار مکان ـ اصل صوری جهان محسوس است. این قضایا به این ترتیب
شود. در این قضیه کانت به رد فرضیة تکـوین زمـان از تـوالی     زمان از حواس ایجاد نمی 1تصور( 1)

برای درك خـود تصـور   محسوسات یعنی نظریة جان الك توجه دارد. استدالل کانت این است که 

تواند علت زمان و سابق بر تصور زمان باشد.  توالی به تصور زمان نیاز است، بنابراین تصور توالی نمی

دیگری وجود دارند تعریف کرد، چرا که پس از ای از اشیاء که یکی  توان بر حسب سلسله زمان را نمی

 . (Kant 1992: 2:398-399)فقط به واسطة مفهوم زمان قابل درك است  پس ازخود لفظ 

تصور زمان جزئی است نه کلی. این قضیه مقدمة قضیة سوم اسـت کـه جـوهرة نظریـة زمـان      ( 2)

کند: هیچ زمانی جز  بودن زمان، کانت چنین استدالل می دهد. برای اثبات جزئی کانت را تشکیل می

کنید،  نزد خود تصور میآید. وقتی دو سال را  به صورت جزئی از یك زمان نامحدود به تصور در نمی

گیرید، اگر ایـن دو سـال بالفاصـله پـس از      آنها را در یك وضآ معین نسبت به یکدیگر در نظر می

یکدیگر نباشد، برای تصورکردنشان به تصور یك زمانِ میان آنها نیاز است که شهودی جزئی اسـت  

ه در دسترس قوة فهم باشد تر و سال بعدتر را با هیچ صفتی ک نه مفهومی کلی. به عالوه، سال قبل

رو ذهـن تمـایز    شـود. از ایـن   توان وصف و تعریف کرد، زیرا فهم در این کار دچار دور باطل می نمی

بـودن زمـان ایـن     دهد. دلیل دیگر جزئی میان این دو سال را فقط با یك شهود جزئی تشخیص می

وم کلـی زمـان، بـه سـیاقِ     مفهـ  تحتکنیم نه مندرج  زمان تصور می دراست که همة اشیاء را واقآ 

کانـت    . در این قضیه(Kant 1992: 2:399)اموری که تحت یك مشخصة مشترك مندرج باشند

دانسـتند.   نیتس و پیروانش نظر دارد که زمان را از مفاهیم ذهن و لذا کلی مـی  به رد نظریة الیب

سـت کـه ادراك   شـود ایـن ا   منظور وی از دور باطلی که قوة فهم در تحلیل زمان بدان دچار می

قبلیت و بعدیت با فهم ممکن نیست، چون قوة فهم با خصوصیات کلی سرو کار دارد که در قالب 

 کنیم.  شوند، اما زمان را در یك ادراك مستقیم جزئی درك می مفاهیم منظم می

بنابراین زمان شهود است. و چون تصور زمان از آن حیث که شرط نسبتهایی است که میان  (3)

گردد، شهودی حسی نیست بلکـه   توان یافت، مقدم بر هر احساسی ادراك می سوس میاشیاء مح

 . (ibid)شهود محض است

                                                 
1. idea 
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زمان مقداری است متصل. مقدار متصل مقداری است که از اجزاء بسیط ترکیب نیافته باشد. ( 4)
نسـبت  توان روابط و نسبتها را در ذهن تصور کرد نه اشیائی را کـه بـا هـم     دربارة زمان فقط می

کنیم اما اگر فرض کنیم که ترکیب به نحوی از میـان   دارند، پس در زمان ترکیب را مشاهده می
ماند. حال، هر امر مرکبی که در صـورت از میـان رفـتن ترکیـب،      برود، آنگاه هیچ چیز باقی نمی

نابود شود، مرکب از اجزاء بسیط نیست. پس بدیهی است که زمـان مقـداری متصـل اسـت نـه      
کنیم،  که هر پاره از زمان خود زمان است؛ اجزاء بسیطی که زمان فرض می نتیجة این 7 منفصل.

است و در میان خـود آنهـا بـاز زمـان وجـود دارد        یعنی آنات، اجزاء زمان نیست بلکه حدود زمان
(Kant 1992: 2:399-400) . 

ات، بلکـه شـرطی ذهنـی    ( زمان به اعیان تعلق ندارد: نه از جواهر است نه از اعراض نه از اضـاف 5)
است که بر حسب طبیعت ذهن بشر برای هماهنگی بخشیدن به همة محسوسات مطابق با قـانونی  
ثابت ضرورت دارد. زمان جوهر یا عرض نیست زیرا تنها از طریق خود مفهوم زمان است که جواهر 

مفـاهیم جـوهر و    سازیم، بنابراین مفهوم زمان بـر  و اعراض را مطابق با تقارن و توالی هماهن  می
گیـرد   هایی که در برابر حواس مـا قـرار مـی    عرض تقدم دارد. زمان نسبت هم نیست زیرا در نسبت
زمانند یا متوالی، جز خود وضآ آنها در زمان،  ها هم هیچ چیز وجود ندارد که معلوم کند آیا این نسبت

ـ  ها در یك نقطه از زمان قرار گرفته که آیا این نسبت یعنی این ا در نقـاط مختلـف. کسـانی کـه     اند ی
داننـد   شمرند، یا زمان را جریانی پیوسته ولی مستقل از اشـیاء مـی   زمان را دارای مابه ازای عینی می

داننـد. یکـی از    اساس، و یا آن را امری واقعی منتزع از توالی حاالت درونی مـی  که توهمی است بی
کند. دیگر این که در ایـن نظریـه    یجاد میمعایب این دیدگاه دوم آن است که در تعریف زمان دور ا

ماند. در نتیجة این نقص، بـه جـای آن کـه قانونهـای      زمانی مغفول می با تأکید بر توالی، تبیینِ هم
شـود ولـذا    حرکت بر حسب زمان معین شود، خود  زمان با ارجاع به اشیاء متحرك یا متغیر معین می

  .(Kant 1992: 2:400-401) گردد قطعیت قوانین متزلزل می
با این که زمان امری واقعی و مربوط به اعیان نیست، نباید گمان کرد که زمان امری اسـت  ( 6)

تعلق دارد امری « قانون تغییرناپذیر اشیاء محسوس»اساس. زمان از آن جهت که به  موهوم و بی
را جـز بـه مـدد     زمـان  زمان صورت کلی پدیدارها را در خود دارد، زیرا اوالً امور هم حقیقی است. 
توان دریافـت. همـة    توان در برابر حواس آورد و ثانیاً تغییرات را جز به یاری زمان نمی زمان نمی

وقایآ و حرکات و تغییرات جهان بالضروره با اصول موضوعی دربارة زمان مطابقـت دارنـد، زیـرا    
ـ   فقط تحت این شرایط است که این امور می ا هـم هماهنـ    توانند متعلق حس قرار بگیرنـد و ب

تـوان از راه   شوند. نتیجه این که بر ضد اصول موضوع زمان محض ـ مثالً اصل پیوستگی ـ نمی  
 تعقل چیزی را اثبات کرد. عقل هم در استفاده از قانون امتناع تناقض، خود نیازمند زمـان اسـت  

(Kant 1992: 2:401-402).  
ت. زیرا همة اشیاء محسـوس یـا   ( به این ترتیب زمان اولین اصل صوری جهان محسوس اس7)
شود. به سبب زمان که مقدم بر هر  ای از زمان ادراك می زمان و یا متوالی و لذا واقآ در نقطه هم
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گردد که خود جزئـی از کـل دیگـر نیسـت، یعنـی       امر محسوس است، یك کلِ صوری ظاهر می
  .(Kant 1992: 2:402)گردد جهان پدیداری ظاهر می
از علت وجود و بقای جهان بحـث  رساله  یت زمان، کانت در بخش چهارمپس از این بررسی ماه

کند. بدیهی است که فکر او در اینجا در مسیر فکر نقادی قرار ندارد؛ با این همه شایان توجـه   می
کند که البته بقا و استمرار جریان آن به  میاست که وی زمان را سرمدیت پدیداری جهان وصف 

ست. وصف سرمدیت از این لحاظ درخور تأمل است که تأییدی اسـت  وجود علت جهان وابسته ا
بر اهمیت مفهوم کل برای درك تصور کانت از زمان؛ کلی که کانت بر خالف نیوتن به وجود آن 

پدیـداری  به حوزة امور معقول و لذا غیـر حسـی و غیـر     متعلقدر خارج معتقد نیست بلکه آن را 
 داند. می
دهد که وقتی زمان امری نه مربوط به جهان اعیان بلکه نحـوة     می، کانت توضیرسالهپایان  در

پدیدارشدن اشیاء خوانده شود، مناقشات کالمی از این دست که چرا خداوند جهان را قرنها پـیش  

نتیجـة خلـط معقـول بـا محسـوس       .(Kant 1992: 2:414)نیافرید، بی وجه تلقی خواهـد شـد  

)با دو تبار حـس و فهـم(    "دو رگه"یجاد اصول موضوعة در مابعدالطبیعه است که به ا ای مغالطه

ای ایـن اسـت کـه     . یکی از چنین اصول موضـوعه (Kant 1992: 2:412-13) گردد منتهی می

در نتیجة این سوء فهـم، کسـانی کـه زمـان را بـه      « هرچه هست، در جایی و در وقتی هست.»

خوانند، گرفتار مشکالت رابطة  برند و آن را شرط هر نوع وجودی می بیرون از مرزهای جهان می

شوند. مشکالت کالمی از قبیل علـم پیشـین خـدا بـه      خدای خالق با جهان مخلوق در زمان می

 ،(Kant 1992: 2:414-15)اسـت  جهان در نتیجة این تعمیم زمان به همة موجودات ظاهر شده

اعتبـار زمـان را   که منشأ زمان نحوة حضور اشیاء متعلق تجربة حسی در ذهن است و لذا  حال آن

 باید به حیطة حس محدود دانست.

مند اسـت و   نظامدانیم که فلسفة کانت  می. رسالهای است از مسیر بحث زمان در  . این خالصه2

وار بودن باز  هنوز آن عمارت تودرتوی فلسفة نقادی برپا نشده است، صفت نظام رسالههر چند در 

، غیـر از نقـد جزئیـات دعـاوی،     رسـاله نظریة زمان  برای آن معتبر است. از این رو هر نقد دقیق

بـه   مستلزم دیدن کل عمارت برای سنجش استحکام شالوده نیز هست. با ایـن توضـی ، اکنـون   

ارزیابی قوت دالیل کانت در رد آراء دیگران و سپس بیان نقاط قوت و ضعف نظریة زمـان خـود   

 پردازیم.  وی می

و  رسـاله رت دارد: زمان یا عینی است یا ذهنـی. او در  نزد کانت مس لة چیستی زمان تنها دو صو

نحوی دائر بر عینیت زمـان بـوده    کوشیده است چند نظریة فلسفی را که هر یك به نقد بعدتر در

ای اسـت از   نویسد، در عین حال هر یك مرحله است ابطال نماید. آنچه او در نقد آراء دیگران می

ازای خارجی ندارد بلکه منشأ خارجی هم ندارد. نظریة  مابهمراحل اثبات این رسی که زمان نه تنها 

ازای خارجی برای مفهوم زمان است و نظریـة الك   زمان مطلق نیوتن نمونة اعتقاد به وجود مابه
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هایی از تأیید منشأ خارجی برای زمان. به نظر کانـت بـا رد هـر گونـه وجـود       نیتس نمونه و الیب

بودن محض زمـان اسـت. گـام بعـدی      مانده ذهنی شق باقی عینی زمان یا منشأ خارجی آن، تنها

بودن صرف ِ امری موهوم نیست بلکـه سـاختار    رغم ذهنی کانت این است که نشان دهد زمان به

 کند.  معرفت انسان را تعیین می

ازایی خارجی دارد. کانت این تصور را،بدون ذکر نام نیوتن، تصـوری   مطابق فیزیك نیوتن، زمان مابه
، کمتر نقد، همچنانکه بعدها در رسالهگذرد. نظریة عینیت زمان مطلق در  خواند و از آن می واهی می

رغم رد این نظریـه از   البته کانت بهاز آن شایستة تأمل فلسفی تلقی شده است که رد خاصی بطلبد. 
یك لحاظ از نیوتن تأثیر گرفته است. کانت تصـور زمـان واحـدی را کـه زمانهـای مختلـف بـا آن        

 کند، اما با حذف لوازم نامطلوبِ وجود خارجی یك زمان واحد و مطلق.   جیده شود حفظ میسن
تـرین   رد شده است. نظریة الك از ضعیف رسالهنظریة الك نیز بدون ذکر نام وی در قضیة اول 

دهـد.   درسـتی نشـان مـی    پردازیهای فلسفی دربارة زمان است و نقد کانت ضعف آن را بـه  مفهوم

پرسـد کـه    بیند، اما نمـی  یه این است که منشأ مفهوم زمان را توالی تصورات میمشکل این نظر

ای  شود. نکتـه  منشأ خود توالی چیست و چرا تصورات  اشیاء با این ترتیب خاص به ذهن وارد می

شود، زمینـة   که در این نظریه مغفول مانده این است که وقتی تصوراتی پیاپی در ذهن حاضر می

 را باید چیزی از قبل فراهم کرده باشد. حضور پیاپی آنها 

صراحت  نیتس و ولف است که خود به با فلسفة الیب رسالهاما بیشترین گفتگوی فکری کانت در 

بودن زمـان   نیتس، تصور نسبت کند. کانت در قضیة پنجم با اشاره به نظریة الیب آن اشاره می  به

رسد. همچنانکه  عریف زمان درست به نظر میکند. اشارة کانت به مشکل ایجاد دور در ت را رد می

تواند تبیین کند که چرا میان اشیاء تـوالی زمـانی    توان دید، صرف مفهوم توالی نمی نزد الك می

نظر از درسـتی یـا    زمانی،صرف نیتس از توجیه هم وجود دارد. اما نکتة دوم در ناتوانی نظریة الیب

بق این نظریه، زمان از نسبت وقـایآ بـا هـم انتـزاع     نماید. ط نادرستی این نظریه، قابل دفاع نمی

تـوان آنهـا را بـا امـر      دهد زیرا می زمان رخ می توان گفت دو امر هم شود. بر همین اساس می می

زمانی  نیتس به شرح مستقل هم زمان با آنها نیست مقایسه کرد. علت این که الیب سومی که هم

زمـانی را   تـوان تبیـین هـم    عریف نسبی زمـان مـی  پردازد احتماالً همین است که از صرف ت نمی

 نسـبت استنباط کرد. وقتی زمان نه یك امر مستقل در خارج یا در ذهن، بلکه مفهومی منتـزع از  

توان از نسبت میان امور بهره جست؛ با  زمانی نیز می توالی دو رویداد به شمار آید، برای تبیین هم

ود دو شیء الف و ب ضروری است و برای وجـود  کم وج این توضی  که برای وجود توالی، دست

توان شیء الـف و ب را متـوالی فـرض     کم یك شیء سوم ج کافی است، زیرا می زمانی دست هم

 زمانی را برقرار دانست.  کرد و سپس میان این دو شیء با شیء ج نسبت هم

کـه زمـان    کوشـد نشـان دهـد    نیتس، کانت در قضایای دوم و سوم می باز در مقابل فلسفة الیب

یکی از مهمتـرین   بودن زمان مفهوم نیست و از خصوصیات حس بهره دارد. توجه کانت به جزئی
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بودن زمان در ذهـن مبتنـی شـده      درستی بر نامحدود دستاوردهای فلسفی اوست. دلیل اول او به

شـود امـا زمانهـای مختلـف را تنهـا       تمامی در ذهن حاضـر مـی   مفاهیم متعین است و به 8است.

تـوان تصـور کـرد، حـال اگـر زمـان صـرفًا         های یك زمان نامحدود و نامتعین می ورت پارهص به

داشـت. در اینجـا همچنـین     مفهومی کلی بود، توجیهی برای این خصوصیت زمـان وجـود نمـی   

توان باز به اهمیت مفهوم جهان و کل در تکوین مس لة زمان توجه کرد؛ التفات به این نکتـه   می

شـود بـر ایـن دعـوی کـه       رسد، مؤیدی مـی  دیر نامتناهی به حد نهایی نمیکه سیر تألیف در مقا

گردد، پس باید به امری در ذهن  تمامیت مورد نیاز برای وجود مفهوم جهان در خارج حاصل نمی

ای است روشنگر دربارة ماهیت زمان.  مربوط باشد که همان زمان است. دلیل دوم کانت هم نکته

توان بهتر دریافت. مفهوم سـیاه یـك    سة آن با یك مفهوم کلی میدرستی دعوی کانت را با مقای

مشخصة کلی برای اشیاء کثیر است، یك مداد سیاه، یك کتاب سـیاه و یـك خودکـار سـیاه بـه      

است. اما زمانهای مختلف   سبب داشتن مشخصة مشترك سیاهی، تحت مفهوم کلی سیاه مندرج

ر سه در ساعت پنج صب  واقآ است، اما زمان چنین خصوصیتی ندارند. مداد و کتاب و خودکار ه

پنج صب  یك مشخصة مشترك کلی بین این سه شئ نیست. هر چند هیچ یك از ایـن مطالـب   

تنهایی صحت کل نظریة زمان کانت را اثبات کند، ارز  کار کانت در همـین توجـه    تواند به نمی

معنای ویژگیهـایی از زمـان    دادن به تفاوت زمان با مفاهیم کلی ذهن است و دعوت به تأمل در

 دهد تا امور عقلی.  که آن را به شهود حسی نزدیکتر نشان می

در قضیة سوم، کانت مفهوم ابداعی خود یعنی شـهود محـض را بـدون هـیچ اسـتداللی مطـرح       

کند. یکی از گرانیگاههای نظریة زمان کانت و در کل نظریة معرفت او همین مفهـوم شـهود    می

خواندن زمان به این معناست که زمان اوالً امری است حسـی و نـه   محض است. شهود محض 

بـودن اکتسـابی و نـه     کلی ذهنـی و در عـین ذهنـی    ، یعنی به«محض»عقلی و ثانیاً امری است 

ای بدیآ و قابل تأمـل دارد. امـا بخـش دوم     دیدیم که بخش اول از این رسی کانت جنبه فطری.

ساز نیست. زیرا اگر ذهن در عمل معرفت چیزی به  هیعنی محض بودن شهود خالی از لوازم مس ل

معرفت بـر پایـة اسـتواری     تر از آن جنبة عینی واسطگی و مهم ماده و متعلق شناخت بیفزاید، بی

رغم تأکید کانت بر منفعل بودن شهود حسی، وجود عاملی ثابـت کـه از جانـب     ماند. به باقی نمی

شـود، اصـلِ انفعـال و پذیرنـدگی محـض را       کننده به محسوسِ شهود شده اضـافه  ذهنِ شهود 

 کند.  مخدو  می

هم در حقیقـت در خـدمت ایـن دعـوی اسـت کـه زمـان         و نیز قضیة هفتم رسالهقضیة چهارم 

افزاید. دربارة قضیة چهارم باید گفت تأکید کانت بر اتصال  خصوصیتی است که ذهن به اشیاء می

است همان تصور معمول فیلسـوفان از دوران   ممکنزمان اگر در زمینة کل نظریة او قرار نگیرد 

این قضیه اگـر چـه بیشـتر حـاوی توصـیف      ارسطو به بعد به نظر برسد. اما باید توجه داشت که 

اهمیـت   بـودن زمـان   ذهنیاتصال است تا دلیلی بر آن، از لحاظ فراهم آوردن مؤید دیگری برای 
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توان  به اجزا بی پایان است و هرگز نمیبه اعتقاد کانت، از این حقیقت که سیر تحلیل زمان دارد. 

توان نتیجه گرفت که زمان به صورت امری نامحـدود و   های بسیط زمان دست یافت، می به پاره

در قضیة هفتم همین جنبـة ذهنـی زمـان بیـان شـده اسـت.       پیوسته فقط در ذهن موجود است. 

بودن « جهان»ی عمالً کند. به این ترتیب و وصف می« کل صوری»بینیم که کانت زمان را  می

جهان محسوس را به سبب امری کامالً ذهنی دانسته است. مشکل اصـلی ایـن تلقـی ذهنـی از     

زمان در بند پیش ذکر شد، حال به حسن کار کانت نیز باید توجه کرد کـه تأکیـد وی بـر سـهم     

موافـق  توان با کانت  ای دربارة چیستی زمان، می زمان در حصول تصور جهان است. با هر نظریه

ترین وجوه تجربة ما از واقعیت است. حال باید دید کانت چگونه تلقـی   بود که زمان یکی از کلی

 کند.  ذهنی از زمان را از تصور موهوم بودن زمان جدا می

استوار کرده است. زمان از آنجا کـه  « قانون ثابت»ادعای موهوم نبودن زمان را کانت بر مفهوم 
، مقدم بر تجربه و مقدم بر هر شـهود حسـی خـاص(، صـورتی     دنقشهود محض است )به تعبیر 

دهد. اینجا یکی از تفاوتهای مهم رسی کانـت   است ثابت که به مادة تجربة متنوع شکل ثابتی می
وجـود   رسـاله چنانکه دیدیم، کانت در در این نوشته نسبت به رسی وی در دوران نقادی پیداست. 

کند، بر خالف فکر نقادی که وجود خدا را در  مطرح می خدا را به عنوان علت وجود و بقای زمان
است از این جهت کـه مبنـایی    رسالهداند. این تفاوت به سود  نمیشدنی  تحیطة عقل نظری اثبا
بـود و   کانت با مس لة استقراء روبرو مـی  ؛ زیرا در غیر این صورتآورد میبرای ثبات زمان فراهم 

نحوة خاص وجود زمان تا عصر خـویش ایـن نتیجـه را     پاسخ دهد که به چه دلیلی از بایست می
 گرفته است که زمان همواره چنین خواهد بود.

در بحث از زمان اشاره « قانون»توان به محاسن کاربرد مفهوم  نظر از این تفاوت، می حال صرف
حث شمردند و در ب کرد. تا پیش از کانت، فیلسوفان زمان را بیشتر منشأ تکثر و زوال و تباهی می

کردند. در مقابل، کانت به نقش  ای جدا از سایر امور ذهنی بررسی می معرفت نیز به صورت پدیده
کند و لذا این وجه مثبـت زمـان را بـرای     زمان در الگوهای تکرارشوندة اعمال معرفتی توجه می

یکرد کانـت  توان بزرگترین امتیاز رو سازد. این نکته را احتماالً می اولین بار در فلسفه برجسته می
به مس لة زمان دانست. هر چند مس لة خطیری هم که از همـان قـرن هجـدهم دربـارة فلسـفة      

نفسـة اشـیاء، همچنـان یکـی از      نقادی مطرح شده است، یعنی فاصلة معرفت بشری با وجود فی
 ماند. مشکالت عمدة این رویکرد باقی می
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 ها: نوشت پی
 

جز مطلب اول در قسمت  مثالً به. ب میان دو نوشته اختالفاتی هم وجود داردالبته بالطبآ در ترتیب و تفصیل مطال .1
متنـاظر اسـت، ترتیـب مطالـب دو      رسـاله  ( در1که با قضـیة )  (A31-B48) نقددر « توضی  مابعدالطبیعی زمان»

 ( ذیـل مطلـب  2اسـت و قضـیة )    نقل شـده  (A32)ذیل مطلب چهارم  نقددر  رساله( 2نوشته تفاوت دارد. قضیة )
بندیهای تازه از مفاهیم قبلی اسـت. مـثالً مفهـوم     . گاهی اختالف مطالب بر اثر مفاهیم تازه یا صورت(B48)پنجم 

اسـت،   خواند در آن ذکر شده ظهوری ندارد، هرچند مطالبی که کانت بعداً پژوهش استعالیی می رسالهدر  "استعالیی"
توضـی   »و « توضی  مابعدالطبیعی»به دو بخش  (B46-B58)بحث زمان  نقد(؛ اما در 7( و )6یعنی در قضایای )

« توضـی  اسـتعالیی  »، ذیل نقدتقسیم شده است و تفاوت دو نوع توضی  کمابیش رعایت شده است. در « استعالیی
(B49)( ذکـر  6ای ذیـل قضـیة )   به صورت اشاره رسالهگوید، این نکته در  ، کانت از اصول موضوع زمان سخن می
بودن زمـان اسـت.    (apriori)پرورده و به کمال رسانده است، پیشینی  نقدری که کانت در است. مفهوم دیگ شده
کنـد و آن را   وصـف مـی   (primitivus et originarius)کانت زمان را اوّلی و بنیـادی   (2:390) رسالهدر 

ست اما نه دربارة کار رفته ا ( به2:389) رسالهدر  (apriori)« پیشینی»البته اصطالح  شمرد. قانون و ضرورت می
 شود.  دیده نمی رسالهزمان. نیز باید توجه داشت که بحث کانت دربارة احکام تألیفی پیشینی در 

تصری  شده است که زمان بر جواهر  رسالهزمان در فلسفة نقادی است. در  یك تفاوت بارزتر، ابداع منِ استعالییِ بی
ه این دلیل که جواهر غیرمادی بنا به تعریف از دسترس حـواس  تواند شد ب غیرمادی و نیز بر علت جهان اطالق نمی

ـ و به تبآ آن زمان که صورت حس است ـ دور است، و علت جهان نیز علت  وجود  ذهنِ شناسای امور حسی اسـت    
روح انسان را در شـمار جـواهر غیرمـادی     رسالهرسد که کانت در  شود. به نظر می و بنابراین متعلق حواس واقآ نمی

گـذارد و از سـوی    است. بعدها در فلسفة نقادی، کانت از سویی اثبات نفس باقی را به عقل عملـی وا مـی   داده  جای
طرح نشده است، به این علت  رسالهآورد. این نکتة دوم در  زمان را به میان می دیگر در عقل نظری منِ استعالیی بی

 همراه هر حکم در آن وجود ندارد.  "کنمِ میفکر "که اساساً بحث طرز کار قوة فاهمه در صدور احکام و 
(. در A137/B176-A147/B178سـازی اسـت)   شود، بحث مهـم شـاکله   مشاهده نمی رسالهکه در  نقدابداع دیگر 
های حس و فهم چگونه با هم انطبـاق   که داده نقد، جدول مقوالت فاهمه تنظیم نشده است و این پرسش اساسی رساله
توجه کرد که در مقایسـة زمـان بـا مکـان، چیـزی از وضـآ        رسالهتوان به این بند از  البته می یابد هنوز مطرح نیست. می

زمان... بیشتر یاز مکانو بـه مفـاهیم کلـی و عقلـی نزدیـك      » کند:  خاص زمان در میانة مفاهیم و شهودات را آشکار می
را و عالوه بر آن اعراضی را کـه در نسـب    شود، چرا که در نسب خویش مطلقاً همه چیز را در بردارد، یعنی خود مکان می

کند، با ایـن حـال شـرط     های ذهن. همچنین اگر چه زمان قوانین را به عقل تحمیل نمی مکانی جای ندارد، مانند اندیشه
تـوانم حکـم    تواند تصوراتش را مطابق با قوانین عقل سازد. از این رو من تنها می ای است که به سبب آن ذهن می عمده
 .  (406-2:405)«بر موضوع واحد حمل کنم در زمان واحدچه امری ناممکن است اگر الف و غیر الف را کنم که 

-A426/B454، بحث حدوث و قـدم در قالـب تعارضـات عقـل محـض اسـت )      نقداز دیگر مطالب کامالً تازه در 

A433/B461 کند که  اره میطرح نشده است. هر چند کانت به مشکالت دیگری اش رساله( که به این صورت در
دانسـتن آن   های زیرکانه نیست بلکه منحل حل  یابد و طریق رفآ آن راه شمردن زمان در خداشناسی بروز می با واقعی

را به جنبة بلندپرواز قوة شناخت، در  "عقل"اصطالح  رسالهبه واسطة فهم چیستی زمان است. کانت هرچند هنوز در 

هایی از خلط قانونهای حس و فهم و نتایج تجاوز از حـدود حـس،    به جنبه ، اطالق نکرده، با عطف توجه"فهم"کنار 

 را استوار ساخته است. "جدل استعالیی"شالودة 
 .74، 72نیز رجوع کنید به مجتهدی:  نقدو  رسالهبرای تفاوتهای 

بـا مکـان دو نوشـته    کنیم. مثالً دربـارة ارتبـاط زمـان     البته در حاشیه باز بر وجوه متعدد اشتراك دو نوشته تأکید می
یـابیم کـه خـود     دهد که مقدار مکانی را با نمایش عددی آن درمی کانت نشان می (2:397)رسالهتفاوتی ندارد. در 
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 تحليل بحث زمان در رسالة استادی کانت      

 

 

شـود.   سـازی ـ تکـرار مـی     ( همین نکته ـ با بسـط لـوازم آن در شـاکله    A143/B182)نقدمتضمن زمان است، در 
تهای بیرونی اما زمان شرط ادراك همة نسبتها خواه بیرونـی  طور توجه به این نکته که مکان شرط ادراك نسب همین

 . (A34/B51)نقدشود و هم در  ظاهر می (2:405) رسالهو خواه درونی است هم در 

کار خواهد رفت. رجوع کنید به  مترادف به  "عقل"و  "فهم"، دو اصطالح رسالة استادی. در این مقاله به پیروی از 2
 .489در ویراست کمبریج،  رسالهتوضی  مترجم انگلیسی 

یافتة دارای تمامیـت کـه    تکلی معنای رایج آن در فلسفه است، یعنی یك کل وحد به طورمنظور کانت از جهان . 3

رسـد مگـر آنکـه بـه      دربارة جواهر مرکب همچنانکه تحلیل به انتها نمی» آن را مندرج در کل دیگری دانست: ننتوا
رسد مگر آنکـه بـه    جزء بسیط برسیم، به همین نحو تألیف هم به پایان نمییك جزء برسیم که کل نیست، یعنی به 

 .(2:287) «برسیم. جهانیك کل برسیم که جزء نیست، یعنی به یك 

است، به معنایی محدودتر از معنای   توضی  داده(2:388)چنانکه خود کانت در حاشیه  رسالهدر  "تألیف"مفهوم . 4
رود.  ه کار رفته است. طبق توضی  کانت، تألیف اعم از تألیف کیفی و کمّی به کار می( بنقدرایج )و نیز معنای آن در 

ای از امور است که در طول و ذیل یکدیگر قرار دارند، یعنی حرکـت از مبـادی بـه     تألیف کیفی سیر در امتداد سلسله
ض یکـدیگر قـرار دارنـد، یعنـی     ای از امور اسـت کـه در عـر    امور مبتنی بر مبادی. تألیف کمّی سیر در امتداد سلسله

 فقط به معنای کمّی است. رسالهحرکت از یك جزء خاص به سوی اجزاء مکمل آن تا رسیدن به کل. تألیف در 
رسد بر زمینة تصور ارسطویی از نسبت صورت و ماده اسـتوار اسـت،    نظر می تصور کانت از صورت و مادة عالم به. 5
دربـارة مفهـوم    موجودات زنده نزد ارسـطو را پـیش چشـم داشـته باشـیم.     بخشی صورت در  ویژه اگر جنبة وحدت به

صورت، با توجه به سابقة آن در فلسفة یونان، مقایسة تصور کانت از صورت و مـادة شـناخت بـا فیلسـوفان پیشـین      
عیـان  است؛ نزد ارسطو صـور در ا   ها در جهان مُثُل واقآ بخش باشد. نزد افالطون صورت ای بصیرت تواند مقایسه می

کند، شناخت عبارت از این تعامـل ذهـن و عـین و درك     دریافت می "الصور واهب"است و ذهن آنها را از عقل فعال 
است و حتی منشـأ انتزاعـی بـرای صـور در       صورت )= ماهیت( اشیاست. اما نزد کانت صورت به ذهن منحصر شده

 اعیان وجود ندارد.  
گویی هنـوز دربـارة تعـداد شـهودهای محـض بـه        رسالهدارد. کانت در  نقدتفاوتی با بحث  رسالهبحث شهود در . 6

بینـیم:   چنین عبـاراتی را مـی   رسالهاست اما در   فقط زمان و مکان شهود محض نقدتصمیم قطعی نرسیده است. در 
یشهودو خواه شهود حسی )تجربه( باشد خواه شهود محسـوس امـا محـض )مفـاهیم مکـان و زمـان و عـدد(...        »... 
عالوه بر این مفـاهیم یمکـان و زمـانو    »کند:  این اختالف را تعدیل می رسالهالبته عبارت دیگری در  (2:410)«.

الواقآ به خودی خود به فهم تعلق دارد اما تحقق آن به نحو انضمامی مستلزم مفاهیم کمکـی   مفهومی هست که فی
زمـان در جـوار یکـدیگر     ادن آنها به صورت هـم زمان و مکان است )با افزودن پیاپی شماری از اشیاء یتوالیو و قرارد

 (398-2:397)« است... عددیمکانو. این مفهوم مفهوم 

، کانت یکی دیگر از اشکاالت تصور اتمی از زمان را ضمن بیان (n ,2:410)رسالهدر حاشیة قسمت دیگری از . 7
رسد، چـون اگـر    در پی یکدیگر مینماید که  آنات  زمان نیست که چنین می»دهد:  اشکال جوهر بودن زمان شرح می

بایست برای تتالیِ این آنات فرض شود. واقآ امر این است که اشیاء ـ در نتیجـة شـهود     چنین بود، زمان دیگری می
 «رسند. ای از آنات سر می نماید که گویی در سلسلة پیوسته حسی ـ چنین می

گویـد   ی است، همچنانکه دربارة مفهوم جهان وی مـی نامتناهی الیقف نقدنامتناهی در این نوشتة کانت هم مانند . 8
تنها برهـان ممکـن در اثبـات وجـود     رسد مگر آن که به یك کل برسیم. در اثر دیگری با عنوان  تألیف به پایان نمی

نامتناهیو آشکارا ریاضی است و بـه مقایسـة مقـادیر مربـوط     »ی( کانت همین تعبیر را از نامتناهی دارد: 1763) خدا
 «شود می

("…ist er seiner eigentlichen bedeutung nach doch offenbar mathematisch") 

(1974b: II, 727). 
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 «ی فلسفهفلسفه»
 

The philosophy of philosophy     اسـتاد منطـق   1عنوان اثـری اسـت از تیمـوتی ویلیامسـون
دانشگاه آکسفورد، عضو آکادمی فلسفه انگلستان و عضو افتخاری آکادمی آمریکایی هنر و علـوم  

شـناخت و   (،1996) 3ابهـام (، 1990)2هویـت و تمییـز  توان بـه  ست. از مهمترین آثار وی میا
( اشاره کرد. عالوه بر این آثـار، وی مقـاالت متعـددی دربـاره منطـق،      2000) 4محدودهای آن

 شناسی و متافیزیك تألیف کرده است.فلسفه زبان معرفت
های آمریکا و اروپاسـت کـه توسـط    اههای متعدد وی در دانشگحاصل سخنرانی ی فلسفهفلسفه

به چـاپ   2009برای نخستین بار به طبآ رسیده و تا سال  2007در سال  5بلک ولانتشارات 

 سوم رسیده است.

هـای  شناسی فلسفی دیدگاهکند درباره رو : ویلیامسون در این اثر تال  میمعرفی اولیه اثر

ر و جایگاه آن بیاندیشد و پرسشهای جدیـدی در  ای را مطرح سازد و از نو درباره فلسفه معاصتازه
های معمول و رایج از فلسفه معاصر ناقص و مبهم است و این باره مطرح کند. از نگاه وی روایت

بایستی یك بدیل دیگر پیش روی جامعه فلسفی باز کرد. وی معتقد است تصـویر عرضـه شـده    
موجود فلسـفه عرضـه کنـد و     کند تصویری درست از وضعیتتصویر درستی نیست و تال  می

ای های فلسفی را بازاندیشی کند. وی در این مسیر ضمن عرضه روایت اصیل و خالقانـه پرسش
ترین ایـدئولوری مطـرح در فلسـفه قـرن بیسـتم یعنـی       از فلسفه معاصر و متدولوری آن برجسته

 کند.کشد و آن را رد میرا به چالش می 6چرخش زبانی

چـرخش زبـانی و چـرخش    . 1و پیوست بـه نگـار  درآمـده اسـت:     این اثر در هشت فصل و د
مفـاهیم   .4مفـاهیم مابعـدالطبیعی تحلیـل    .3هـای فلسـفی   فهم ظاهراالمر پرسش .2مفهومی 
گـواه در   .7هـای فکـری   آزمـون  .6شناخت حالتمندی مابعـدالطبیعی   .5شناختی تحلیل معرفت
 گری شناخت بیشینه .8فلسفه 

 

 های خالف واقآ( حماقت2ها ر درون منطق خالف واقآ( منطق صوری د1پیوستها:

                                                 
1. Timothy Williamson 

2. Identity and discrimination  

3. Vaguness  

4. Knowledge and its limits  

5. Blackwell 

6. the linguistic turn 
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: این اثر حاصل این احساس است که فلسـفه معاصـر فاقـد یـك تصـویر عادالنـه از       توصيف اثر

ناتورالیسم، چـرخش زبـانی و طنـز     -ترین رویکردها آنخویش است. فلسفه قرن بیستم و شاخص 
آیند و چنانچه با احتیاط نیز با آنها به نظر میبه هنگام رویارویی جسورانه با آن کاذب  -مُدرنپست 

های غیرشاخص ایـن  دهند. بدیلگذارند و اطالعاتی به ما نمیروبرو شویم چیزی کف دست ما نمی
 اند.ای بسط و گستر  یافتهفلسفه نیز یا بسیار غیرقابل توجیه و یا به شکل بیمارگونه

گشـاید  ود نه تنها گرهی از پرسشهای موجود نمـی روی معتقد است اگر فلسفه نداند به کدام سو می
ی معاصر ارائـه داد. از  ی اول تصویر درستی از فلسفهرود. لذا بایستی در وهلهبلکه به بیراهه نیز می

 نگاه ویلیامسون متد فلسفی رایج بیشتر یك وعده است تا یك رو  کاربردی فلسفه ورزی.

م اسـت نـه نصـیحت عالمـان. همچنـین وظیفـه       ی علم، فهم علوظیفه و کارکرد اساسی فلسفه
ی فلسفه، فهم فلسفه است نه نصیحت فیلسوفان. وی رویکرد خویش را در فلسفه اساسی فلسفه

کنـد تـا از بـاال بـه     نهد و معتقد است در حالیکه فرا فلسفه تال  مـی می 1فرا فلسفهدر برابر 

-خشی از فلسفه است که تال  میای از آن گذر کند، رویکرد وی خودبفلسفه بنگرد و به گونه

 کند آن را مورد بازاندیشی قرار دهد.
شناسی رایج علـوم طبیعـی و فلسـفه را مطـرح     ی اول تمایز متدولوریك میان رو وی در وهله

اسـت. متـدولوری رایـج    « پسـینی »نویسد در حالیکه متدولوری رایج علوم طبیعـی  کند و میمی
داننـد و  شناسی پیشینی فلسـفه را حُسـن آن مـی   م رو گرایان خااست. عقل« پیشینی»فلسفه 

شود نتایج فلسفی قابل اعتمادتر باشد چراکه آنها را از خطای ادراك مصون معتقدند این باعث می
 بـه شـمار  « فضـاحت »شناسی پیشینی فلسفه را یـك  دارد. در مقابل تجربه گرایان خام رو می
وان به نتایج فلسفی اعتماد کـرد چـرا کـه بـه لحـاظ      شود نتآورند. آنها معتقدند این باعث می می

 ادراکی قابل نقد و بررسی نیستند.
که این کـار علـوم   -های معمولی درباره واقعیت از نگاه ویلیامسون کار فلسفه نه پاسخ به پرسش

ی خود تحقیق پسینی بـه وسـیله   بلکه اندیشیدن درباره -شناسی پسینی آنهاستطبیعی با رو 
هایمان با نگاه از درون بتوان ی پرسشانی و مفهومی است. شاید با تحقیق دربارههای زبمهارت

هـای  تر برای فلسفه عرضه کرد. فلسفه بجای تال  برای پاسخ دادن به پرسـش کاربردی موجه
 هاست.معمولی درباره واقعیت به دنبال فهم امکان پرسش از همان پرسش

های متنوعی است که دارای یك روح برگیرنده تال در فلسفه قرن بیستم، در « چرخش زبانی»
 اند.کلی واحد

و در نتیجـه   -شناسـی کمی عمیـق تـر از زبـان    -تری از تحلیل بدانیماگر تفکر را سط  اساسی
های فلسفی بـه  چرخش زبانی را به چرخش مفهومی تعمیم دهیم، حاصل یك چیز است: پرسش

 شوند.های مفهومی بدل مییك معنا به پرسش

                                                 
1. meta- philosophy 
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 معرفی کتاب       

 

 

گرا )آنهـا کـه بـه چـرخش     شناسان یا فیلسوفان مفهومگرایان خام، زبانگرایان خام و تجربهعقل
شناسـی پیشـینی فلسـفه    مفهومی/ زبانی باور دارند( همه یك فرض مشترك دارند: اینکـه رو  

هـای آشـکار متمـایز    شناسی پسینی علوم طبیعی است. یکـی از ویژگـی  عمیقاً در تقابل با رو 
شود، تکیـه بـر   ر در گستره سنت وسیعی که تحت عنوان فلسفه تحلیلی شناخته میفلسفه معاص

دهنـد امـا   ای شهود عقلـی را مبنـا قـرار مـی    گرایان خام گونه( است. عقلintuation) شهود

داننـد. در حالیکـه   را یـك اصـطالح تاریـك اندیشـانه عوامانـه مـی      « شهود» گرایان خامتجربه
-شوند و آن را ناجی تواناییتری با شهودات مواجه میطور همدالنه فیلسوفان مفهومی/ زبانی به

خوانند. یکی از موضوعات اساسـی مطـرح شـده در ایـن کتـاب توسـط        می های مفهومی/ زبانی
ویلیامسون این است که آنچه تحت عنوان تمایز عمیق متدولوریك میان علوم طبیعی و فلسـفه  

-شود عمیق هم نیست و ایـن دو شـباهت  صور مینقل مجالس فلسفی معاصر است آنگونه که ت

های بنیادینی با هم دارند. خود شهودات صرفاً حکم و یا گرایش به حکم هستند و نه محتـوی و  
یك ضرورتاً فلسفی نیستند. به طور کلی فلسفه قـدیم و جدیـد حاصـل    شان هیچنه بنیاد معرفتی
تلزم طیـف وسـیعی از تحقیقـات    های فکری است کـه مسـ  مند و سرسختانه شیوهکاربست نظام
 فلسفی است.

ای داشته باشد شك دارنداما باید توهم یـك  ای در اینکه فلسفه یك رو  واحد قابل مطالعهعده
هـای گونـاگون را بـه    ورزی شیوهرا کنار بگذاریم و بپذیریم فیلسوفان برای فلسفه« واحد»رو  
-لسفه و دیگر علوم آنگونه که تصور مـی گیرند. نکته دیگر اینکه تقاوت موضوعی میان فکار می

هـای فلسـفی،   کنـد کـه تعـداد انـدکی از پرسـش     شود عمیق نیست به ویژه اینکه وی تأکید می
های مفهومی هستند مگر اینکه فیلسوف خود پرسش مفهومی را در وهله اول برگزیند. از پرسش

د، بـه همـان ترتیـب نبایـد     آنجا که راههای فلسفی اندیشیدن خیلی متفاوت از دیگر راهها نیستن
هـا نیسـتند. اگرچـه    های فلسفی نیز خیلی متفاوت از دیگر پرسشدچار شگفتی شویم که پرسش

های تفکر اند اما این گرایش در سایر شیوهفیلسوفان دلباخته حقایق ضروری، کلی و انتزاعی بوده
-ی تفکـر هـم  هـا  ه شیوهنیز هست.لذا فلسفه یك تافته جدابافته نیست.بویژه اگر متوجه باشیم ک

-شناسی و زبانهای طبیعی، فلسفه زیسـت ها قابل توجهی با هم دارند. فلسفه زبان با زبانپوشانی

 تکاملی و... شناسی با ت وری
هـای  هـای ریاضـی، پرسـش   گوید ریاضیات هرچه باشد یك علم است و پرسـش ویلیامسون می

 کند.ی نمیاند. با این حال کسی علم بودن ریاضات را نفمفهومی
-شناختی مورد نقد قرار میهای روانهای فلسفی را به پرسشوی سپس تقلیل فلسفه و پرسش

گویـد چنـین تصـویری کـه     نماید و میدهد و خطای معرفتی نهفته در این رویکرد را گوشزد می
 دهد، نادرست است.را در فلسفه به حاالت روانی، تقلیل می« گواه»

کنیم. آغـاز کـردن از آنجـایی کـه     داریم و ناچاراً از همین باورها آغاز می ما باورهایی درباره عالم
دانستیم. اما با همین شیوه ما به دانسـتن بیشـتر   هستیم یعنی آغازیدن از آن چیزی که پیشتر می
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زمینـه را نادیـده بیانگـاریم یـا تأمـل      رسیم. لذا نباید دچار این خطا بشویم که یا نظریه پـیش می
ها بدانیم. خطاهای فلسفی، مفهوم ما از فلسـفه را  ها و داشتهاً حاصل پیش مفهومفلسفی را صرف
ای بـرای تحقیقـات فلسـفی    شوند تصور کنیم که عرصه ویـژه سازند و باعث میکج و معوج می

های فلسفی مسـتقل از  وجود دارد و تقابل عمیقی میان باورهای تجربی وابسته به عالم و ت وری
 .عالم تصور نمائیم

تواند و نباید به لحاظ فلسفی خنثی باشـد در  شناسی فلسفی نمیاز نگاه ویلیامسون تحقیق رو 
عین حال میان فلسفه و علوم طبیعی دیواری پر ناشدنی وجود ندارد. وی معتقد است، فلسـفه ی  

 ی فلسـفه هم چیز داریم. فلسفه تکنولوری، فلسفه علم، فلسفه زبان، فلسفه اخالق و... به فلسفه
شناسی فلسفی است و فهم اینکه فلسفه در عمل چـه  هم نیاز داریم و آن بازاندیشی درباره رو 

کند. لذا برای اینکه ابزارهای استدالل را قابل اعتمادتر سازیم باید در مورد خود ایـن ابزارهـا   می
 نیز بیاندیشیم.

ـ   ه طـور مسـتقیم در   در عین حال ویلیامسون معتقد است اگرچه نتایج آزمایشهای علمی گـاهی ب
معنا نیست کـه فلسـفه بایـد منتظـر نتـایج آزمایشـهای       های فلسفی مؤثراند اما این بدینپرسش

تجربی بماند. ریاضیات هم همینطور است اگرچه ممکن اسـت یـك ت ـوری فیزیکـی مثالهـای      
نقضی برای یك نظریه ریاضی بیاورد اما این مستلزم تجربی شدن ریاضیات نیسـت و ریاضـیات   

های تجربـی مصـون نیسـت. ایـن     دهمچنان یك شیوه مفهومی بماند اگرچه در اصل از یافتهبای
 کند.ای پایین تر صدق می حکم از دید ویلیامسون در مورد منطقِ فلسفی در مرتبه

شود که ایـن  گوید اغلب تصور میکشدو میشناسی فلسفی موجود را به نقد میویلیامسون رو 
گوید ی رشد پیشرفت فلسفی خوب است، اما چنین هم نیست.وی میمتدولوری به قدر کافی برا

گردیم! وی معتقد است باید از رویم و نه قدم به عقب باز میمثل این است که ده قدم به جلو می
های قبلی را با قضاوت بهتر و شـکیبایی بیشـتر بکـار    روشهای جدید رادیکال پرهیز کرد و رو 

تواننـد از پـس مشـکالت    گیـری و مشـاهده مـی   شتر در اندازهگرفت. دانشمندان با کمی دقت بی
موجود برآیند و از آنها گذر کنند. همینطور جامعه فلسفی با بهبود اندکی در معیارهـای اسـتدالل   

-هـای ای در رو ای مسائل به توافق برسد. لذا چنین پیشرفت فزاینـده تواند درباره حل پارهمی

 گرایانه است. انداز واقآشناسی فلسفی، یك چشم
هـا آموخـت و جامعـه    توان در پرتـو گسـترة مثـال   شناسی فلسفی را میاز نگاه ویلیامسون رو 

فلسفی قادر است به تدریج به این عمق و موشکافی دست یابد. اما این پیشرفتها خود به خود رخ 
ت و نخواهد داد. چرا که هر بهبودی در معیارهای مقبول بحث فلسفی ناشی از کار جمعـی سـخ  

 خود ـ انضباطی است.
شـناختی روزافـزون در   این اثر امیدوار است با سهم داشتن در گرو  به سمت خودآگـاهی رو  

سواری نیست ورزی شبیه دوچرخهکند. فلسفهفلسفه، نقش غیرمستقیمی در اعتالی معیارها بازی 
ن را انجام داد. امـا  توانی بدون اندیشیدن به چگونگی کارکرد آن، به بهترین نحو آکه در آن می
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ورزی باید به چگونگی انجام آن اندیشید. کتاب ویلیامسون در پـی  ورزی در عین فلسفهدر فلسفه
های راجآ به ای از ت وری آوری کند یا مجموعههای فلسفی را جمآاین نیست که لیستی از رو 

پـردازد کـه از   ای میهای فلسفی را پشت سر هم ردیف نماید. بلکه به مباحث در هم تنیدهرو 

های فلسفی پرسش ماهيتاند. این اثر به اند اما مآ االسف خوب فهم نشدهدید وی بسیار جالب

( پـیش  Case studyای )پردازد اگرچه وی با مثالها بسیار سروکار دارد و با مطالعـات نمونـه  می
آنها مستلزم احتیاط و های خاص خود را دارند، تعمیم رود اما معتقد است چون مثالها مشخصهمی

 وسواس است.
توان تصویری را جایگزین تصویرهای موجود کرد. اما ویلیامسون تال  خود را کـرده  مشکل می

های فلسفی بسیاری از مفروضات و اصول فلسفه ها، مسائل و رو است. او با بازاندیشی پرسش
زبـانی، ناتورالیسـم و    چرخش رایج معاصر و رویکردهای غالب آن از جمله فلسفه زبانی مبتنی بر

پسامدرنیسم را به چالش کشیده است و کوشیده است تصویری بدیل در کنار سایر تصاویر رایـج  
 روی خواننده بگذارد.به ماهیت فلسفه را پیش
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Abstract: Kant's Theory of time in his critical period has its roots in a short 

treatise known as Inaugural Dissertation of 1770. In this article Kant's 

explanation of the nature of time as outlined in the 1770 paper is analyzed 

through comparison to his ideas in Critique of Pure Reason. In the first 

Section of the article, principles common to Kant's two works are briefly 

discussed (along with key concepts like intuition, world and totality, and the 

distinction of sense and understanding). Then a report is given of Kant’s 

arguments against contemporary theories of time and of the conclusions he 

derives from these to develop his own theory. The second section contains an 

analysis of Kant's arguments and a critical assessment of his theory of time 

as appeared in the Dissertation. It has been shown that in this work as well 

as in his Critique, Kant treats time properly as a necessary component of 

human cognition; although the issue of chasm between subject and noumenal 

world remains a major problem in both works. 
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Abstract: Davidson's theory of meaning is generally classified in formal 

semantics approach. According to this approach, meanings of sentences 

depend on the meanings of their parts. This is the principle of 

compositionality which Davidson believes that each theory of meaning must 

allow it. A fundamental point of Davidson's theory of meaning is that it uses 

Tarski's theory of truth, for tarski's theory can allow for the principle of 

compositionality; but for this purpose, some conditions are necessary. First, 

it must be applicable to formal languages; second, it must be empirically 

verifiable; and third, it must be interpreter. Davidson in his "Meaning and 

Truth" proposes his basic theory and in his other essays, most importantly, in 

"Radical Interpretation" by invoking principles as charity and holism, tries to 

show that his theory meets these three conditions. One of the most important 

objections to the theory is raised by Dummett, on which, meaning holism is 

incompatible with compositionality. 
 

Key words: Theory of meaning, Donald Davidson, Theory of truth, Principle 

of charity, Holism, Radical Interpretation. 
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Abstract: This essay seeks to examine ontological propositions put forward 

by kant and Mulla Sadra. The comparative discussion concerns both how 

propositions are divided by the two philosophers and the interpretation they 

put forward with regard to the concept of existence. Having divided 

judgments into analytical and synthetic ones and explicated the 

characteristics of the two judgments, Kant then concludes that ontological 

propositions is not the real predicate; it can only be logically called 

predicate. Therefore, existence plays the role of copula in propositions. Ho 

wever, having classified propositions into primary essential predication and 

common technical predication, Mulla Sadra considers ontological 

propositions is not the real predicate; it can omly be logically called 

predicate. Therefore, existence plays the role of copula in propositions. 

However, having classified propositions into primary essential predication 

and common technical predication, Mulla Sadra considers ontological 

propositions as a kind of common technical predications. In contrast with 

Kant, he not only belives in predicate existence but also maintains that the 

concept plays a major part in the Mulla Sadra philosophy. Describing the 

viewpoints of Kant and Mulla Sadra regarding ontological propositions and 

putting forward a comparative discussion on how the propositions were 

divided by the two philosophers, this essay provides a critical view of Kant's 

position on predicate existence and ontological propositions. 

 

Key words: ontological propositions, real predicate, copula, primary 

intelligible, secondary intelligible, predicate existence. 

                                                 
* Email: mhm_Vaezi@yahoo.com 



6     No. 37, Winter 2010 
 

 

Postmodern and Religion: an opportunity or a threat 
 

Ramezan Mahdavi Azadboni
* 

Assistant Proffessor of University of Mazandaran  

 
Abstract: The aim of the present paper is to deal with epistemological 

assumption defended by postmodern thinkers. The writer attempts to display 

the epistemological consistency between postmodern and religion. In this 

regard I will articulate that postmodern thinkers distinguishing their 

epistemological ground offer and introduce a new world view by virtue of 

which human beings acquire more freedom. Man is not to discover a ready-

made universe rather he make his world. This world view has its origin in a 

particular cognitive view. The main character of postmodern epistemology 

can be pointed as follow: The denial of objectivism and the acceptance of 

contextualism,the refusal of passive and neutral role of mind in the process of 

knowledge, the desire for active role of subject, the denial of dichotomy of 

subject-object, criticizing of foundationalism and offering a new idea 

regarding truth. Some thinkers view postmodern as a threat for theistic belief 

due to its theological consequences. Instead others view postmodern as an 

opportunity since it produces a new world view. In this paper I will argue for 

the consistency between postmodern cognitive ground and religion. 
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Abstract: The present article studies Rorty’s epistemological ideas. These 

ideas expresses itself along two main axes: negative ideas showing his 

critical ones and positive ideas stating his pragmatic attitude to knowledge. 

In first section, Rorty’s critical ideas is inspected. Rorty doubts about 

assumptions behind most of modern philosophy. He shows that these 

assumptions are optional, and they may be set aside. For Rorty, traditional 

philosophy is an attempt to escape from history – an attempt to find 

nonhistorical conditions of any possible historical development.He points out 

that investigations of the foundations of knowledge or morality or language 

or society are attempts to eternalize a certain language – game or social 

practice. Setting aside foundatinal philosophy, Rorty considers historicism as 

main message. Therefore he examines the notions of mind, of knowledge, and 

of philospphy in historical perspective.He shows philosophers ’ mistakes and 

confusions in this historical examination. He finally concludes that the notion 

of knowledge as the assemblage of accurate representations is optional, and 

it may be replaced by a pragmatic conception of knowledge. 

In second and third section, Rorty’s positive ideas about knowledge and their 

pragmatic consequences is explained. In such pragmatic conception, 

confrontation is replaced by conversation. Therefore justification is not a 

matter of a special relation between ideas (or words) and objects, but of 

conversation, of social practice. Conversational justification is naturally 

holistic. In Rorty’s view, once conversation replaces confrontation, the 

notion of the mind as mirror of nature can be discarded. Then the notion of 

philosophy as the discipline which looks for the foundations of knowledge 

becomes unintelligible.Rorty views his conception of knowledge as 

epistemological behaviorism – explaining rationality and epistemic authority 

by reference to what society lets us say. 
 

Key words: foundation of knowledge, epistemological behaviorism, historicism, 

truth, rationality, objectivity. 
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Abstract: By referring to the thoughts of Karl Jaspers (concerning the 

definition of University), Jose Ortega y Gasset (regarding the meaning of 

philosophy), , this paper briefly examines the problem regarding "The 

necessary Conditions for the Possibility of Teaching Philosophy at the 

University", across two concise but interconnected sections, and will help 

generate a more sufficient, though not necessarily complete or definitive, 

examination of this important problem. To do this, I draw from Jaspers in the 

first section of this paper to explore the most significant characteristics of the 

idea of university, which is in contrast to the university as an institute. I 

conclude that the first condition for the possibility of teaching philosophy at 

the university is to move the university forward from as it is to as it must be. 

The second section of this paper, has been constructed with the help of 

Gasset's book What is Philosophy? and his conception of philosophy as 

‘discontent’. I argue that having an existential conception of philosophy 

instead of the epistemological or ontological ones could be considered the 

second condition for the possibility of teaching philosophy at the university.  
 

Key words: The idea of the University, the search for truth, Philosophy as 

discontent, Jaspers, Gasset. 
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Abstract: The relation between particular concepts, meaning, denotation and 

reference is one of the issuses that have always been interest to researchers 

in the philosophy of logic, linguistics and analytic philosophy. Traditional 

logicians have approached this issue with great lenience, proclaiming that 

particular concepts have independent meaning and refer to an object directly 

and signify that. They have passed by in silence. But as time passed by 

especially with the advent analytic philosophy, this issue has come to have its 

real place. There have been many debates as to whether particular concepts 

have been basically meaning or not, as consequence many insights have been 

crystallized with regard to the three of these concepts, their reference and 

their denotation. This article presents a comparative discussion in brief. 

 
Key words: denotation, reference, meaning, particular and universal, referential 

use, proposition. 
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